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-11. บทนา
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ ว่าด้วยการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จานวน 4 ฉบับ ได้แก่
 ประกาศ กทช. เรือ่ ง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์
 ประกาศ กทช. เรือ่ ง ระเบียบสาหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสานักงาน กทช.
 ประกาศ กทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการอนุญาตให้จดั ตัง้ หน่วย
ตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 ประกาศ กสทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ
‚การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ‛ หมายความว่า กระบวนการทีใ่ ช้ในการดาเนินการ ไม่
ว่าจะเป็นการทดสอบ (testing) การจดทะเบียน ( registration) การรับรอง (certification) และกิจกรรมอื่น
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์มคี ุณสมบัตหิ รือลักษณะทางเทคนิค
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิคที่ กทช. หรือ กสทช. กาหนด
แสดง Label ด้วยตนเอง

กทช./กสทช. ประกาศ
กาหนดมาตรฐานทาง
เทคนิ ค

ตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน
กทช./กสทช ประกาศกาหนด
ให้เครื่องต้องตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน

แสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน

แสดงโดยใช้ Label
ที่ออกโดยสานักงาน กสทช.

รู ปที่ 1 กระบวนการแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
นอกจากนัน้ กทช. ได้ออก ประกาศ กทช. เรือ่ ง
‚มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์
จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคม ‛ และประกาศ กทช. เรือ่ ง ‚หลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความ

-2ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคม ‛ โดยได้กาหนดขีดจากัดและวิธกี ารวัด
สาหรับการได้รบั คลื่นเม่เหล็กไฟฟ้าของมนุ ษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมในย่านความถีว่ ทิ ยุ 9 kHz
– 300 GHz และกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการ
ใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคม ซึง่ มีส่วนเกีย่ วข้องกับกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วย ในส่วน
ของการแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและการจดทะเบียน/รับรองเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) ได้จดั ทาเอกสารนี้ ให้เป็นคู่มอื สาหรับผูป้ ระกอบการ เพื่อแนะนาขัน้ ตอน
และวิธกี ารในการปฏิบตั ติ ามประกาศ กทช. /กสทช. เกีย่ วกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และประกาศอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. การแบ่งประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
2.1 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทต่ี อ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
2.1.1
ประเภท ก ( Class A equipment) คือ เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ี
ผูป้ ระกอบการ ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิค
โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน แล้วจึงแจ้งจดทะเบียนเครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์นนั ้ ต่อสานักงาน กสทช.
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก (Class A)
สานักงาน กสทช.

ทดสอบ

หน่ วยตรวจสอบอื่น

รายงานผล
การทดสอบ

Approval Certificate

Certificate of Conformity

รายงานผล
การทดสอบ

แจ้ งจดทะเบียน (Registration) ต่ อสานักงาน กสทช.

-3รู ปที่ 2 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก (Class A)
รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกาหนดทางเทคนิค

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางบก (ทั่วไป)
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม
เครื่องวิทยุคมนาคมอื่นที่ กทช. อนุญาต
ให้ ใช้ งาน

กทช. มท. 006-2548 (Microphone)
กทช. มท. 007-2548 (Radio Control)
กทช. มท. 005-2548 (GMPCS)
กทช. มท. 1019-2551 (จานสายอากาศ)
กทช. มท. 1011-2549 (Vehicle Radar)
กทช. มท. 1010-2550 (RFID ที่ต้องได้ รับ
ใบอนุญาต)
กสทช. มท. 2002-2555 (Broadband
PLC – In-building)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ใี ช้
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้ า

ตารางที่ 1 ตัวอย่างของเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก (Class A)
2.1.2
ประเภท ข ( Class B equipment) คือ เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ี
ผูป้ ระกอบการ ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิค
โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์นนั ้
ต้องได้รบั การรับรองจากสานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข (Class B)
สานักงาน กสทช.

หน่ วยตรวจสอบอื่น

รายงานผล
การทดสอบ

ทดสอบ
รายงานผล
การทดสอบ

รับรองโดยสานักงาน กสทช.
(Certification)
รู ปที่ 3 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข (Class B)

-4รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
(ทั่วไป)

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
เครื่องวิทยุคมนาคมกิจการ BWA

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกาหนดทางเทคนิค
กทช. มท. 1018-2550
กทช. มท. 1001-2553 (VHF/UHF Analog)
กทช. มท. 1002-2553 (CB78/245)
กทช. มท. 1009-2549 (Trunked)
กทช. มท. 1024-2552 (VHF/UHF Digital)
กทช. มท. 1004-2553
กทช. มท. 1008-2549
กทช. มท. 1014-2552
กทช. มท. 1015-2552
กทช. มท. 1016-2549
กทช. มท. 1017-2549
กทช. มท. 1020-2550 (CB27MHz)
กทช. มท. 1021-2550 (VHF)
กทช. มท. 1022-2552 (MF/HF)
กทช. มท. 1003-2553 (VHF VOR)
กทช. มท. 1023-2552 (VDL)
กทช. มท. 1013-2552 (BWA)

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข (Class B)
2.2 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่กาหนดให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผูป้ ระกอบการ (Supplier‘s Declaration of Conformity) คือ เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ กทช. /
กสทช. ได้ประกาศกาหนดมาตรฐาน หรือได้มขี อ้ กาหนดทางเทคนิคไว้แล้ว แต่มไิ ด้กาหนดให้เครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงั กล่าวต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึง่ ผูป้ ระกอบการ ต้องมี
หน้าทีใ่ ห้คายืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์นนั ้ มีความสอดคล้องตาม
มาตรฐานหรือข้อกาหนด โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผูป้ ระกอบการ (Supplier’s Declaration of
Conformity: SDoC)
ผูป้ ระกอบการทีม่ หี น้าทีต่ ามข้อนี้ ให้ดแู นวปฏิบตั ติ ามข้อ 8.

-5เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ หลักการ SDoC

ตรวจสอบ/ทดสอบ/ยืนยันโดยผู้ผลิต/ห้ องปฏิบัติการทดสอบ

ยืน่ แบบ SDoC ต่ อสานักงาน กสทช.
รู ปที่ 4 การรับรองตนเองของผูป้ ระกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)

รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกาหนดทางเทคนิค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง
กสทช. มท. 3001-2555 (EMC)
(Telecommunication terminal equipment: TTE)
กทช. มท. 4001-2550 (electrical safety)
- เครื่องโทรศัพท์ (telephone set)
- เครื่องโทรสาร (facsimile equipment)
- โมเด็ม (modem)
- บริภัณฑ์ข้อมูลปลายทาง (data terminal
equipment)
- ตู้สาขาโทรศัพท์อตั โนมัติ (PABX)
- เครื่องโทรคมนาคมสาหรับผู้เช่าดิจิทลั แบบต่าง ๆ
(xDSL equipment)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในโครงข่าย
กทช. มท. 2001-2550 (Optical
ระบบสื่อสารทางแสง
communication system)
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจาที่
ข้ อกาหนดทางเทคนิคตามแผนความถี่วิทยุท่ี
กทช./กสทช. ประกาศกาหนด
(Microwave Fixed Link)
เครื่องวิทยุคมนาคมอื่นที่ กทช./กสทช. อนุญาตให้ ใช้ กทช. มท. 1010-2550 (RFID ที่ได้ รับยกเว้ น
งาน
ใบอนุญาต)
กทช. มท. 1012-2551 (RLAN,Wi-Fi)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ใี ช้ เทคโนโลยีการ
กสทช. มท. 2002-2555 (Narrowband PLC)
สื่อสารผ่านสายไฟฟ้ า
เครื่องวิทยุคมนาคมกาลังส่งต่าหรือเครื่องวิทยุ
ตามข้ อ 2 ของประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมสื่อสารระยะสั้น เช่น
คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้ รับยกเว้ น
ไม่ต้องได้ รับใบอนุญาต
- ไมโครโฟนไร้ สาย
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และอุปกรณ์
-

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกาหนดทางเทคนิค

โทรศัพท์ไร้ สาย
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ประยุกต์ใช้ หลักการเรดาร์
Bluetooth
Medical device
ฯลฯ

ตารางที่ 3 ตัวอย่างของเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ ใี ช้หลักการ SDoC
2.3
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ ได้รบั ยกเว้น ไม่ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน ดังนี้
2.3.1 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษา และที่
ติดตัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารทดลอง ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
2.3.2 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานในด้านจารกรรมเพื่อความมันคงของ
่
ประเทศ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความมันคงของประเทศ
่
2.3.3 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และ
นิเวศวิทยา รวมทัง้ ทีใ่ ช้ในการติดตามและค้นหาสัตว์ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา สิง่ แวดล้อม
หรือนิเวศวิทยา
2.3.4 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทน่ี ามาใช้ในการปฏิบตั งิ านของทบวงการชานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ
2.3.5 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทใ่ี ช้สาหรับสถานีเรือหรือสถานีอากาศยานจาก
ต่างประเทศ ซึง่ ติดตัง้ มาพร้อมกับเรือหรืออากาศยานนัน้
2.3.6 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทน่ี าเข้าในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว (personal
effects) เป็นการชัวคราว
่
โดยมิได้มจี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะใช้งานในเชิงพาณิชย์ และนาออกนอกประเทศเมือ่
หมดความจาเป็นในการใช้งาน
2.4 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ภายใต้บงั คับ ของประกาศ กทช. /กสทช.
เกีย่ วกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
2.4.1 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโครงข่ายโทรคมนาคมทีไ่ ม่ใช่อุปกรณ์
ปลายทาง (เช่น ชุมสาย)
2.4.2 สายเคเบิล้ เส้นใยแก้วนาแสง

-72.5 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทเ่ี ป็นเครือ่ งวิทยุคมนาคม (มีการส่งหรือรับด้วย
คลื่นวิทยุ) ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จาก
การใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมด้วย ซึง่ ได้กาหนดประเภทของเครือ่ งวิทยุคมนาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
โดยมีรายละเอียดการแยกประเภท และหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลดังนี้
2.5.1
เครื่องวิ ทยุคมนาคมประเภทที่ 1:
เครือ่ งวิทยุคมนาคมซึง่ ส่วนประกอบทีส่ ามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยูใ่ กล้ชดิ กับ
บริเวณศีรษะหรืออยูห่ ่างจากร่างกายน้อยกว่า 20 เซนติเมตรในตาแหน่งใช้งานปกติ (เช่น
โทรศัพท์มอื ถือม คอมพิวเตอร์แบบพกพาทีส่ ามารถรับ/ส่งข้อมูลผ่านโครงแบบข่ายเซลลูล่า ฯลฯ) ต้อง
ได้รบั การประเมินค่าอัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) ซึง่ ต้องไม่
เกินขีดจากัดทีก่ าหนดไว้ และยืน่ แบบ Declaration of Conformity (DoC) ประกอบการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานด้วย
2.5.2
เครื่องวิ ทยุคมนาคมประเภทที่ 2:
เครือ่ งวิทยุคมนาคมซึง่ ส่วนประกอบทีส่ ามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยูห่ ่างจาก
ร่างกาย ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรในตาแหน่งใช้งานปกติ (เช่น ระบบติดตามยานพาหนะแบบ GPS
ซึง่ สามารถรับ/ส่งข้อมูลผ่านโครงแบบเซลลูล่า) ต้องได้รบั การประเมินระดับความแรงของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (Electromagnetic Field: EMF) และยืน่ แบบ DoC ประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ด้วย
2.5.3 เครื่องวิ ทยุคมนาคมประเภทที่ 3 :
เครือ่ งวิทยุคมนาคมซึง่ ติดตัง้ อยูก่ บั ทีถ่ าวร และมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุม
บริเวณกว้าง (เช่น สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที)่ ต้องได้รบั การประเมินระดับความแรงของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) เช่นเดียวกันกับเครือ่ งวิทยุคมนาคมประเภทที่ 2 ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวทิ ยุคมนาคมนัน้ ส่งให้
สานักงาน กสทช. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ตงั ้ สถานีวทิ ยุคมนาคม ดังนัน้ จึงไม่จาเป็นต้อง
ยืน่ เอกสารอื่นใดประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดังกล่าว
2.6
ดังนี้

เครือ่ งวิทยุคมนาคมที่





ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี

เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีใ่ ช้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความมันคงของรั
่
ฐ และรักษา
ความปลอดภัยต่อบุคคลสาคัญ
เครือ่ งวิทยุคมนาคมแบบ Two-way radio push-to-talk ทีม่ ลี กั ษณะพกพาติด
ตัวแบบมือถือ หรือติดตัง้ ในยานพาหนะ
เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีใ่ ช้สาหรับสถานีเรือและสถานีอากาศยาน
เครือ่ งวิทยุคมนาคมแบบทีม่ กี าลังส่งสูงสุดไม่เกิน 100 mW e.i.r.p
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เครือ่ งวิทยุคมนาคม Fixed-Link Point-to-Point โดยใช้ความถีส่ งู กว่า 2 GHz
และกาลังส่งไม่เกิน 2 วัตต์

3. การดาเนิ นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
3.1

แนวปฏิบตั ติ ามประกาศ กทช. เรือ่ ง ‚การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ ง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ‛

/
./

.

./

.

SDoC

.

-

.
2

1

-

.

.

2

.
SDoC

-

.

-

.

.

* ในกรณีท่ี กทช./กสทช. กาหนดให้มกี ารรับรอง โดยยังไม่มมี าตรฐาน/ข้อกาหนดทางเทคนิคเป็ นการทัวไป
่ สานักงาน
กสทช. จะดาเนินการตรวจสอบและรับรองโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอื่นในระดับสากล
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3.2 แนวปฏิบตั ติ ามประกาศ กทช. เรือ่ ง ‚หลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคม‛

20 .

1

2

3

SAR
DoC

DoC
SAR

3.3 แผนผังการแบ่งประเภทของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์และแนวทางการตรวจสอบ
และรับรองตามประกาศ กทช. ทีเ่ กีย่ วข้อง (ทัง้ ข้อ 3.1 และ 3.2) แสดงไว้ในภาคผนวก

- 10 3.4 หน่วย ตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ี กสทช. ให้การยอมรับ
3.4.1 หน่วยตรวจสอบในประเทศ
หน่วยตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในประเทศที่
ได้รบั ใบอนุญาตให้
จัดตัง้ หน่วยตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์จาก กสทช. ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถนารายงาน
ผลการทดสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากหน่วยตรวจสอบดังกล่าวมาใช้ประกอบการตรวจสอบ
และรับรองเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. ได้ ตามประกาศ กทช. เรือ่ ง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และประกาศ กทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขการอนุญาตให้จดั ตัง้ หน่วยตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
แสดงได้ดงั
ตาราง
อุปกรณ์ ประเภท ก

อุปกรณ์ ประเภท ข อุปกรณ์ SDoC

สานักงาน กสทช.







หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต ประเภทที่ 1



-



หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต ประเภทที่ 2







หน่วยตรวจสอบอื่น

-

-



1) สานักงาน กสทช. ให้บริการทดสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยมีขอบข่ายการให้บริการทดสอบครอบคลุมข้อกาหนดด้านคลืน่
ความถีข่ องเครือ่ งวิทยุคมนาคม (RF requirements)
2) หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุญาตจาก กทช. มี 2 หน่วยงาน
2.1) PTEC ได้รบั ใบอนุญาตประเภทที่ 2 โดยมีขอบข่ายการให้บริการทดสอบ ครอบคลุม EMC และ Electrical Safety
2.2) EEI ได้รบั ใบอนุญาตประเภทที่ 2 โดยมีขอบข่ายการให้บริการทดสอบ ครอบคลุม EMC และ Electrical Safety

3.4.2 หน่วยตรวจสอบในต่างประเทศ
หน่วยตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในต่างประเทศ ซึง่ กสทช. ให้
การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยผูป้ ระกอบการสามารถนารายงาน
ผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบในต่างประเทศดังกล่าว มาใช้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. ได้ (ตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง การ
ยอมรับรายงานผลการทดสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ของต่างประเทศ ) โดยแยกตามประเภทของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และ
ความสามารถของหน่วยตรวจสอบ แสดงได้ดงั ตาราง

- 11 อุปกรณ์ ประเภท ก
หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงาน
ISO/IEC 17025:2005
หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงาน
EU Directive 1999/5/EC – Annex V หน่วยตรวจสอบของผูป้ ระกอบการซึง่ ได้รบั การ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนกับ
หน่วยงานกากับดูแลของต่างประเทศ (รายกรณี)
หน่วยตรวจสอบอื่น

อุปกรณ์ ประเภท ข อุปกรณ์ SDoC















-





-



-

-



สานักงาน กสทช. ยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช./กทช. กาหนด

- 12 4. กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ดาเนิ นการโดยสานักงาน กสทช.
4

.1 การทดสอบ เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (testing)
4.1.1 รายละเอียดการยืน่ ขอ

ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายละเอียด

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื (สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน)
เครื่องโทรคมนาคมสาหรับการทดสอบ พร้อมทัง้ อุปกรณ์ครบชุด จานวนไม่น้อยกว่า 1
เครื่อง
แบบคาขอทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ วท. 01)
แค้ตตาล็อก (Catalogue)
ข้อกาหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
คู่มอื การใช้งาน (Operation Manual/User guide/User manual)
คู่มอื การซ่อมบารุงรักษา (Maintenance Manual / Service Manual) หรือคู่มอื สาหรับการ
ตรวจสอบหรือทดสอบ
แผนผังวงจร (Circuit Diagram)
Software (ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมดังกล่าวสามารถปรับลดกาลังส่งได้ หรือสามารถ
โปรแกรมความถีว่ ทิ ยุ)
สาเนาใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม
สาเนาใบอนุญาตให้ทา/นาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
สาเนาใบขนสินค้าซึง่ ผ่านพิธที างศุลกากร

4.1.2 ค่าธรรมเนียมการทดสอบ
20,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
4.1.3 แบบคาขอ แบบ วท. 01
4.1.4 สถานทีต่ ดิ ต่อ
กลุ่มงานมาตรฐาน
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 321,322
โทรสาร 0 2279 2273

- 13 4.1.5 ขัน้ ตอนการยืน่ ขอทดสอบเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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- 14 4.2 การจดทะเบียนเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (registration)
4.2.1 รายละเอียดการยืน่ ขอ
ลาดับ
ที่

1
2
3

4

5
6
7
8

รายละเอียด

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื (สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน)
แบบคาขอทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ วท.02)
แค้ตตาล็อก (Catalogue)
ข้อกาหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
เอกสารยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
- สาเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)
- สาเนาผลการรับรอง (Approval Certificate)
- ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity)
แบบแสดงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม (Declaration of Conformity - DoC) และเอกสารหลักฐานทีจ่ าเป็ น
(หากกาหนดให้มกี ารจัดส่ง)
สาเนาใบอนุญาตหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ กทช.
สาเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบตั กิ าร (Accreditation Certificate)
รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

4.2.2 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
4.2.3 แบบคาขอ แบบ วท. 02
4.2.4 สถานทีต่ ดิ ต่อ
กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 321,322
โทรสาร 0 2279 2273

- 15 4.2.5 ขัน้ ตอนการยืน่ ขอจดทะเบียนเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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- 16 4.3. การรับรองเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (certification)
4.3.1 รายละเอียดการยืน่ ขอ
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียด

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื (สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน)
แบบคาขอทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ วท. 03)
แค้ตตาล็อก (Catalogue)
ข้อกาหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
สาเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)
สาเนาใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate) จากสานักงาน
กทช.
แบบแสดงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม (Declaration of Conformity - DoC) และเอกสารหลักฐานทีจ่ าเป็ น
(หากกาหนดให้มกี ารจัดส่ง)
สาเนาเอกสารใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบตั กิ าร (Accreditation Certificate)
รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

4.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับรอง
5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
4.3.3 แบบคาขอ แบบ วท.03
4.3.4 สถานทีต่ ดิ ต่อ
กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 321,322
โทรสาร 0 2279 2273

- 17 4.3.5 ขัน้ ตอนการยืน่ ขอรับรองเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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- 18 5. การแสดงเครื่องหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ที่ออกโดยสานักงาน กสทช.
5.1 ผูป้ ระกอบการมีหน้าทีแ่ สดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่
ตัวเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังนี้
5.1.1 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ให้แสดงเครือ่ งหมาย มีรปู แบบดังนี้
CLASS A
NTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

โดย

YYYYYY
ZZ
XXXX

หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน (6 หลัก)
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ทีจ่ ดทะเบียน (สองหลักสุดท้าย)
หมายถึง รหัสประจาตัวของผูป้ ระกอบการ (4 หลัก)

5.1.2 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ให้แสดงเครือ่ งหมาย มีรปู แบบดังนี้
CLASS B
NTC ID. AAAAAA-BB-XXXX

โดย

AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง
(6 หลัก)
BB
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ทีร่ บั รอง (สองหลักสุดท้าย)
XXXX
หมายถึง รหัสประจาตัวของผูป้ ระกอบการ (4 หลัก)

5.2 การแสดงเครือ่ งหมาย การได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั เครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์
5.2.1 ต้องแสดงทีต่ วั เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ในลักษณะทีอ่ ่านออกได้งา่ ย
มองเห็นได้งา่ ย ลบเลือนได้ยาก

รู ปที่ 5 การติดเครื่ องหมายที่เครื่ องโทรคมนาคม

- 19 5.2.2 แสดงในวัสดุทใ่ี ช้รว่ มกับเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ คู่มอื
การใช้งาน ได้ หากเครือ่ งมีขนาดไม่เหมาะสม
5.3 รายละเอียดการยืน่ ขอ
ลาดับ
ที่

1
2

รายละเอียด

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื (สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม)
แบบคาขอทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ ฉก.1)

5.4 ค่าธรรมเนียมในการออกเครือ่ งหมาย 1 บาท/เครือ่ งหมาย (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
5.5 แบบคาขอ แบบ ฉก.1
5.6 สถานทีต่ ดิ ต่อ
สานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ
สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 717
โทรสาร 0 2278 3993

- 20 5.7 ขัน้ ตอนการยืน่ ขอรับเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่
ตัวเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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- 21 6. การออกเครื่องหมายแสดงการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง
6.1 ผูป้ ระกอบการสามารถออกเครือ่ งหมายแสดงการได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานได้ดว้ ยตนเอง โดยต้องได้รบั อนุญาตจาก กทช./กสทช. ทัง้ นี้ กทช. ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่
31/2551เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการอนุญาตให้ออก
เครือ่ งหมายแสดงการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง และเห็นชอบให้เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผูม้ อี านาจพิจารณาการอนุญาตให้ ผูป้ ระกอบการออก
เครือ่ งหมายแสดงการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง ในกรณีทเ่ี อกสารหลักฐาน
ครบถ้วน และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขดังกล่าว
6.2 คุณสมบัตผิ ยู้ น่ ื ขอ
ลาดับ
ที่

รายละเอียด

1

เป็นนิตบิ ุคคลซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ภี าระรับผิดชอบตามกฎหมายต่อเครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ทผ่ี ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้

2

- เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ผูผ้ ลิต)
- เป็ นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้า หรือตราอักษร (brand name)
- เป็ นบริษทั สาขาในประเทศไทย
- เป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิให้ผลิต ค้า หรือจาหน่ายจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ (authorized
dealer)

3
4

6.3
ลาดับ
ที่

1
2
3

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

ได้รบั รหัสประจาตัวของผูป้ ระกอบการ (supplier code) ทีอ่ อกโดยสานักงาน
กทช.
ได้รบั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมโดยถูกต้อง

เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ ขอ
รายละเอียด

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของ ผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
สาเนาใบอนุญาตวิทยุคมนาคมทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครือ่ ง
วิทยุคมนาคม

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

- 22 ลาดับ
ที่

4

รายละเอียด

รายละเอียดเกีย่ วกับการแสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
4.1 ตราอักษร และแบบรุน่ ของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทป่ี ระสงค์
จะแสดงเครือ่ งหมายด้วยตนเอง
4.2 หมายเลข NTC ID.
4.3 จานวนเครือ่ งหมาย (ชิน้ )
4.4 ระยะเวลาทีป่ ระสงค์จะแสดงเครือ่ งหมายด้วยตนเอง
4.5 ตาแหน่งทีจ่ ะแสดงเครือ่ งหมาย (กรณีแสดงทีต่ วั เครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์)
4.6 หลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่า เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์มขี นาดไม่
เหมาะสมทีจ่ ะแสดงเครือ่ งหมาย (กรณีประสงค์จะไม่แสดงทีต่ วั เครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์)

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

- 23 6.4 ขัน้ ตอนการยืน่ ขออนุญาตแสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง

.
( .)

15

.

.
30

- 24 6.5 สถานทีต่ ดิ ต่อ
สานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 654
,915
โทรสาร 0 2271 3518
หมายเหตุ ไม่มคี ่าธรรมเนียม
6.6 เงือ่ นไขการอนุญาต
ให้เป็นไปตามประกาศสานักงาน กทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขประกอบการ
อนุญาตให้ออกเครือ่ งหมายแสดงการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง

7. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
7.1
การจัดให้มถี อ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทาง
เทคนิค
ประกาศ กทช. เรือ่ งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ ข้อ 26 กาหนดให้ผปู้ ระกอบการมีหน้าทีจ่ ดั ให้มถี อ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือ
ข้อกาหนดทางเทคนิค เพื่อแสดงให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบว่าเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดงั กล่าวมีความ
สอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกาหนด โดยใช้การพิมพ์ขอ้ ความไว้ในคู่มอื การใช้งาน แสดงข้างกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือจัดทาเป็นเอกสารเพิม่ เติมอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ ของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์นนั ้ ซึง่
อย่างน้อยต้องมีขอ้ ความดังนี้

‚เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่.......‛
หรือ
‛เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้องตามข้อกาหนดของ กทช./กสทช.‛
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ประกาศ กทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคม ข้อ 7 และ ข้อ 9 กาหนดให้ผปู้ ระกอบการมีหน้าทีจ่ ดั ให้มถี อ้ ยคา
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้การพิมพ์ขอ้ ความไว้ในคู่มอื การใช้งาน แสดง
ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือจัดทาเป็นเอกสารเพิม่ เติมอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ ของเครือ่ งโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์นนั ้ ทัง้ นี้อาจมีขอ้ ความแตกต่างกันสาหรับเครือ่ งวิทยุคมนาคมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ดังนี้
ประเภทที่ 1 เครือ่ งวิทยุคมนาคมซึง่ มีส่วนประกอบทีส่ ามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่
ใกล้ชดิ กับบริเวณศรีษะ หรืออยูห่ ่างจากร่างกายน้อยกว่า 20 เซนติเมตรในตาแหน่งใช้งานปกติ เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ุกประเภท มีขอ้ ความดังนี้
‚เครือ่ งวิทยุคมนาคมนี้มอี ตั ราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR)
อันเนื่องมาจากเครือ่ งวิทยุคมนาคมเท่ากับ ... W/kg ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีค่ ณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกาหนด‛
ประเภทที่ 2 เครือ่ งวิทยุคมนาคมซึง่ มีส่วนประกอบทีส่ ามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่
ห่างจากร่างกายไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรในตาแหน่งใช้งานปกติ เช่น เช่นเครือ่ งวิทยุคมนาคมประเภท
RFID ทีม่ กี าลังส่งเกิน 100 มิลลิวตั ต์ เครือ่ งวิทยุคมนาคมระบบเรดาห์ตดิ รถยนต์ทม่ี กี าลังส่งเกิน 100
มิลลิวตั ต์ มีขอ้ ความดังนี้
‚เครือ่ งวิทยุคมนาคมนี้มรี ะดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมทีค่ ณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกาหนด‛

8. การรับรองตนเองของผูป้ ระกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)
8.1 ในกรณีท่ี กทช.
/กสทช.
ได้ประกาศกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ หรือได้มขี อ้ กาหนดทางเทคนิคไว้แล้ว แต่มไิ ด้กาหนดให้เครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ดงั กล่าวต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ให้ผปู้ ระกอบการมีหน้าทีใ่ ห้คายืนยัน
เป็นลายลักษณ์อกั ษรว่า เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์นนั ้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อกาหนดทางเทคนิค โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผูป้ ระกอบการ (Supplier’s Declaration of
Conformity: SDoC)

- 26 8.2 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเองทีผ่ ปู้ ระกอบการยน่ื ต่อสานักงาน
กสทช.
ลาดับ
ที่

1
2

รายละเอียด

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

แบบรับรองตนเองของผูป้ ระกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity SDoC)
แบบแสดงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม (Declaration of Conformity - DoC)
(หากกาหนดให้มกี ารจัดส่งด้วย)

8.3 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเองทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องเก็บรักษาไว้
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5

รายละเอียด

หมายเหตุ
(=มี) (=ไม่มี)

สาเนาแบบ SDoC
ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ (Catalog)
รายละเอียดคุณสมบัตหิ รือลักษณะทางเทคนิค (Technical Specification)
ข้อมูลการทดสอบ/ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสอดคล้องเป็ นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อกาหนด (test results/report/inspection)
เอกสารหลักฐานแสดงการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามทีก่ าหนดใน
มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
(หากกาหนดให้มหี ลักฐานดังกล่าวด้วย)

8.4 ถ้อยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
8.4.1 ผูป้ ระกอบการอาจจัดให้มถี อ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน หรือ
ข้อกาหนด โดยมีขอ้ ความดังนี้
‚เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่.......‛
หรือ
‛เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์น้ี มีความสอดคล้องตามข้อกาหนดของ กทช./กสทช.‛
8.4.2 หากผูป้ ระกอบการต้องการแสดงถ้อยคา ให้แสดงโดยการพิมพ์ขอ้ ความไว้ใน
คู่มอื การใช้งาน แสดงไว้ขา้ งกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือจัดทาเป็นเอกสารเพิม่ เติมอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์

- 27 9. สิ ทธิ และหน้ าที่ของผูป้ ระกอบการ
9.1 ผูป้ ระกอบการมีสทิ ธิในการผลิต จาหน่าย หรือนาเข้าเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ทีม่ คี ุณสมบัตหิ รือลักษณะทางเทคนิคเช่นเดียวกันกับเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุน่ ทีผ่ ่านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว ตามทีแ่ จ้งจดทะเบียน หรือทีร่ ะบุไว้ในใบรับรองตัวอย่าง ทัง้ นี้ ผลการ
แจ้งจดทะเบียนหรือผลการรับรองตัวอย่างจากสานักงาน กสทช. มิได้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผูย้ น่ื คาขอ
9.2 ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต้องมีภาระรับผิดชอบต่อเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ตามทีต่ นเองผลิต จาหน่าย หรือนาเข้าใช้งานในประเทศ
9.3 ผูป้ ระกอบการต้องแจ้งให้สานักงาน กสทช. ทราบในกรณีของการดัดแปลงเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ให้มคี ุณสมบัตหิ รือลักษณะทางเทคนิคผิดแผกไปจากรายละเอียดทีแ่ จ้งจด
ทะเบียนหรือทีร่ ะบุไว้ในใบรับรองตัวอย่าง โดยแบ่งการดัดแปลงเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 การดัดแปลงทีไ่ ม่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกาหนด
ทาง ซึง่ ไม่จาเป็นต้องทาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ้า
 การดัดแปลงทีส่ ่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกาหนด ซึง่
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทด่ี ดั แปลงแล้วนัน้ จาเป็นต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอีก
ครัง้ หนึ่ง ก่อนทีจ่ ะผลิต จาหน่าย หรือนาเข้าเพื่อใช้งานภายในประเทศ ตัวอย่างของการดัดแปลงใน
ลักษณะดังกล่าว มีดงั นี้
- การเปลีย่ นแปลงสายอากาศด้านส่ง
- การเปลีย่ นแปลงกาลังส่งหรือลักษณะการแพร่คลื่น
- การเปลีย่ นแปลง interface card ทีม่ อี ยูเ่ ดิม
- การเพิม่ เติม interface card ใหม่
- การปรับเปลีย่ นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9.4 ผูป้ ระกอบการต้องมีภาระรับผิดชอบในกรณีท่ี สานักงานตรวจพบว่ามีการดัดแปลง
เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือตรวจพบว่าเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ท่ี
ผลิต จาหน่าย หรือนาเข้ามีคุณสมบัตหิ รือลักษณะทางเทคนิคในสาระสาคัญไม่เป็นไปตามทีแ่ จ้งจด
ทะเบียนหรือทีร่ ะบุไว้ในใบรับรองตัวอย่าง
9.5 ผูป้ ระกอบการอาจมีภาระรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย ตามที่
มีบญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายอื่นเพิม่ เติมด้วย

- 28 10. มาตรการกากับดูแล
สานักงาน
กสทช. ได้ จดั ให้มมี าตรการกากับดูแลเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลัง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยใช้วธิ กี ารหนึ่งวิธกี ารใด หรือหลายวิธรี วมกัน ซึง่ อาจแตกต่างกัน
ได้ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
10.1 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อกาหนดทางเทคนิคของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากผูป้ ระกอบการ
10.2 การตรวจติดตาม ณ สถานทีจ่ าหน่ายโดยพิจารณาจากการแสดงเครือ่ งหมายและ
ถ้อยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิค
10.3 การสุ่มเลือกเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทม่ี จี าหน่ายหรือใช้งาน มาทาการตรวจ
ยืนยันความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิค
10.4 การรับข้อร้องเรียนของผูบ้ ริโภค ผูใ้ ช้บริการ หรือผูป้ ระกอบการรายอื่นถึงความไม่
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกาหนดทางเทคนิค
10.5 หากพบว่า มีการฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(1) แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อกั ษร
(2) สังให้
่ มกี ารแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการจาหน่ายหรือใช้งานเครือ่ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ทไ่ี ม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อกาหนดทางเทคนิค
(3) เสนอให้คณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(4) การเปรียบเทียบปรับหรือดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาความผิด
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รู ปที่ 6 มาตรการกากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ภาคผนวก

ตารางแสดงการจาแนกประเภทเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิ คและแนวทางการตรวจสอบและรับรอง
ข้อกาหนดทางเทคนิ ค/มาตรฐานทางเทคนิ ค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

ประเภท

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง

กิ จการเคลื่อนที่ทางบก
กทช. มท. 1001-2553

กทช. มท. 1002-2553

กทช. มท. 1009-2549
กทช. มท. 1024-2552

วิทยุสอ่ื สาร กิจการเคลือ่ นทางบกย่าน
VHF/UHF

สถานีฐาน

8

สถานีเคลือ่ นที/่ มือถือ

5

สถานีฐาน

8

สถานีเคลือ่ นที/่ มือถือ

5

สถานีฐาน

8

สถานีเคลือ่ นที/่ มือถือ

5

เครือ่ งวิทยุคมนาคมในกิจการเคลือ่ นทีท่ างการ ประเภท ข
บก ย่านความถีว่ ทิ ยุ VHF/UHF สาหรับการ
สือ่ สารประเภทเสียงพูด และ/หรือ ข้อมูล

สถานีฐาน

8

สถานีเคลือ่ นที/่ มือถือ

5

วิทยุสอ่ื สาร กิจการเคลือ่ นทีท่ างทะเลย่าน
VHF/UHF

สถานีฝงั ่

8

วิทยุสอ่ื สาร CB 78/245 MHz

วิทยุสอ่ื สาร ระบบ Digital trunked radio

ประเภท ข

ประเภท ข

ประเภท ข

กิ จการเคลื่อนที่ทางทะเล
กทช. มท. 1021-2550

ประเภท ข

ข้อกาหนดทางเทคนิ ค/มาตรฐานทางเทคนิ ค

กทช. มท. 1022-2552

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

ประเภท

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง
สถานีเรือ/มือถือ

5

สถานีฝงั ่

8

สถานีเรือ/มือถือ

5

วิทยุสอ่ื สาร กิจการเคลือ่ นทีท่ างทะเลย่าน
ความถีว่ ทิ ยุ MF/HF

ประเภท ข

กทช. มท. 1020-2550
กิ จการเคลื่อนที่ทางการบิ น

วิทยุสอ่ื สาร CB ติดตัง้ ในเรือ 27 MHz

ประเภท ข

5

กทช. มท. 1003-2553

วิทยุสอ่ื สาร กิจการเคลือ่ นทีท่ างการบินย่าน
VHF

ประเภท ข

สถานีฐาน

8

สถานีเคลือ่ นที/่ มือถือ

5

วิทยุสอ่ื สาร กิจการเคลือ่ นทีท่ างการบิน
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

ประเภท ข

สถานีฐาน

8

เครือ่ งวิทยุสมัครเล่น

ประเภท ข

สถานีตดิ ตัง้ ประจาที่

8

สถานีเคลือ่ นที/่ มือถือ

5

กทช. มท. 1023-2552
กิ จการวิ ทยุสมัครเล่น
กทช. มท. 1018-2550

กิจการ Cellular Mobile
กทช. มท. 1004-2553

โทรศัพท์มอื ถือ GSM900/1800/1900

ประเภท ข

6

กทช. มท. 1008-2549

สถานีฐาน/สถานีทวนสัญญาณ
GSM900/1800/1900
สถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณ กิจการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่International Mobile

ประเภท ข

8

ประเภท ข

8

กทช. มท. 1014-2552

ข้อกาหนดทางเทคนิ ค/มาตรฐานทางเทคนิ ค

กทช. มท. 1015-2552

กทช. มท. 1016-2549

กทช. มท. 1017-2549

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม
Telecommunications (IMT) ซึง่ ใช้เทคโนโลยี
IMT-2000 CDMA Direct Spread
โทรศัพท์มอื ถือ กิจการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
International Mobile Telecommunications
(IMT) ซึง่ ใช้เทคโนโลยีIMT-2000 CDMA
Direct Spread
สถานีฐาน/สถานีทวนสัญญาณ IMT-2000
CDMA Multi-Carrier (cdma2000)
technology
โทรศัพท์มอื ถือ IMT-2000 CDMA MultiCarrier (cdma2000)

ประเภท

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง

ประเภท ข

6

ประเภท ข

8

ประเภท ข

6

ประเภท ก

1

ประเภท ก

Power <= 100mW

กิ จการสื่อสารผ่านดาวเทียม
กทช. มท. 1019-2551
กทช. มท. 005-2548

จานสายอากาศรับส่งผ่านดาวเทียม ย่าน
ความถี่ 2-30 GHz
เครือ่ งวิทยุคมนาคมระบบ Global Mobile
Personal Communications by Satellite
(GMPCS)

Power > 100mW

1
ระยะใช้งานจากร่างกาย < 20cm 2
ระยะใช้งานจากร่างกาย >=
20cm

3

เครื่องวิ ทยุคมนาคมที่ กทช. อนุญาตให้ใช้งาน
กทช. มท. 1011-2549

กทช. มท. 1010-2550

เรดาร์ตดิ รถยนต์ 76-77 GHz

Radio Frequency Identification (RFID)

ประเภท ก

ประเภท ก

Power <= 100mW

1

Power > 100mW

3

< 135 kHz

Power <= 100mW

9

ข้อกาหนดทางเทคนิ ค/มาตรฐานทางเทคนิ ค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

ประเภท

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง

/SDoC
(แล้วแต่กรณี)

13.533-13.567 MHZ

433.05-434.79 MHz
920-925 MHz

2.4-2.5 GHz
5 GHz

100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย
<
>= 20cm
150mW
0.15W ระยะใช้งานจากร่างกาย
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย
< 7.5W >= 20cm
Power < 10mW
10mW < Power <= 100mW
100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย
< 1W
>= 20cm
Power < 10mW
Power <= 100mW
100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย
< 0.5W >= 20cm
0.5W < ระยะใช้งานจากร่างกาย
power < 20cm
< 4W
ระยะใช้งานจากร่างกาย
>= 20cm
Power < 100mW
Power <= 100mW

10
11

2
3
9
1
2
3
9
9
10
11
2
3
9
9

ข้อกาหนดทางเทคนิ ค/มาตรฐานทางเทคนิ ค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

ประเภท

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง
Power
>
100mw

กทช. มท. 1013-2552

เครือ่ งวิทยุคมนาคมสาหรับกิจการBroadband
Wireless Access (BWA) ซึง่ ใช้เทคโนโลยี
IMT-2000 OFDMA TDD WMAN

ประเภท ข

ระยะใช้งานจากร่างกาย
< 20cm
ระยะใช้งานจากร่างกาย
>= 20cm

สถานีฐาน
อุปกรณ์ลกู ข่าย

10
11
8

Power <= 100mW

5

Power > 100mW

7

ข้อกาหนดทางเทคนิคของ กทช.

เครือ่ งวิทยุกระจายเสียงไร้สายย่าน 420.2
SDoC
9
MHz
ข้อกาหนดทางเทคนิคตามแผนความถีว่ ทิ ยุ
เครือ่ งวิทยุคมนาคม Microwave Fixed Link SDoC
12
เครื่องวิ ทยุคมนาคมกาลังส่งตา่ (Low Power Radiocommunication Equipment) หรืออุปกรณ์สื่อสารระยะสัน้ (Short Range Device)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (2)
กทช. มท. 006-2548
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (3)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 3 (5)
ข้อกาหนดทางเทคนิคของ กทช.
กทช. มท. 007-2548
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (5)

ไมโครโฟนไร้สาย 88-108 MHz / 165-210
MHz
ไมโครโฟนไร้สาย 794-806 MHz
โทรศัพท์ไร้สาย 1.6-1.8 MHz / 54-74 MHz
โทรศัพท์ไร้สาย 1900-1906 MHz
โทรศัพท์ไร้สาย PCT 1906.1-1918.1 MHz
วิทยุบงั คับสิง่ ประดิษฐ์จาลอง 72 MHz
SRD 135 kHz (ยกเว้น RFID)

SDoC

9

ประเภท ก
SDoC
SDoC
SDoC
ประเภท ก

1
9
9
9
Power <= 100mW

1

Power > 100mW

3

SDoC

Power <= 100mW
Power > 100mW

9
ระยะใช้
10
งานจาก
ร่างกาย <
20cm

ข้อกาหนดทางเทคนิ ค/มาตรฐานทางเทคนิ ค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

ประเภท

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง
ระยะใช้
งานจาก
ร่างกาย
>= 20cm

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ (6)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (7) หรือ 3
(6)

SRD 13.56 MHz (ยกเว้น RFID)
SRD 27 MHz

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (8)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (9)
กทช. มท. 1012-2551

SRD 30-50 MHz
SRD 300-500 MHz
WiFi, Wireless LAN, RLAN

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (10)
ประกาศ กทช. SRD 5 GHz

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (4)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 3 (3)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทางสาย
กทช. มท. 2001-2550
กทช. มท. 2002-2551

SRD 2.4 GHz / Bluetooth
(except WLAN)
SRD 5 GHz (ยกเว้น WLAN)

SDoC
SDoC

9
Power <= 100mW
Power > 100mW

SDoC
SDoC
SDoC

9
9
2.4 GHz band

SDoC

5 GHz Band
Power <= 100mW
5 GHz Band
Power > 100mW
9

SDoC

Power <= 100mW
Power > 100mW

อุปกรณ์ทใ่ี ช้หลักการเรดาร์ 5.725-5.875 /
10-10.6 / 24.05-24.25 / 76-81 GHz
เครือ่ งส่งสัญญาณภาพ/เสียง

SDoC

9

SDoC

9

เครือ่ งโทรคมนาคมระบบสือ่ สารทางแสง
อุปกรณ์ Narrowband PLC

SDoC
SDoC

9
9

11

9
ระยะใช้งานจากร่างกาย < 20cm
ระยะใช้งานจากร่างกาย >= 20cm

10
11

9
9
11

9
ระยะใช้งานจากร่างกาย < 20cm
ระยะใช้งานจากร่างกาย >= 20cm

10
11

ข้อกาหนดทางเทคนิ ค/มาตรฐานทางเทคนิ ค

กทช. มท. 3001-2550
กทช. มท. 4001-2550

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม
อุปกรณ์ Broadband PLC (in-building)
เครือ่ งโทรคมนาคมปลายทาง 7 รายการ
- เครือ่ งโทรศัพท์
- เครือ่ งโทรสาร
- เครือ่ งโทรศัพท์กดปุม่
-

ประเภท
Class A
SDoC

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง
1
9

โมเด็ม
บริภณ
ั ฑ์ขอ้ มูลปลายทาง
ตูส้ าขาโทรศัพท์อตั โนมัติ
เครือ่ งโทรคมนาคมสาหรับสายผู้
เช่าดิจทิ ลั แบบต่างๆ (xDSL
equipment)
กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มิถุนายน 2556

1) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ ไม่ต้องทา DoC


ยืน่ ขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์



จัดพิมพ์ถอ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคไว้ในคู่มอื การใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ เอกสารเพิม่ เติมในบรรจุภณ
ั ฑ์

2) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ต้องทา DoC (SAR) (ประเภท 1)


ยืน่ ขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการทดสอบ SAR (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน)



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์



จัดพิมพ์ถอ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ ไว้ในคู่มอื การใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ เอกสารเพิม่ เติมในบรรจุภณ
ั ฑ์

3) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ต้องทา DoC (EMF) (ประเภท 2)


ยืน่ ขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน) หรือ ผลการคานวณ



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์



จัดพิมพ์ถอ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ ไว้ในคู่มอื การใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ เอกสารเพิม่ เติมในบรรจุภณ
ั ฑ์

4) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ ต้องทาการประเมิ น EMF (ประเภท 3)


ยืน่ ขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์
ทาการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และจัดส่งให้สานักงาน กทช. ก่อนการติดตัง้



5) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ ไม่ต้องทา DoC


ยืน่ ขอรับการรับรองอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน ISO-17025)



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์



จัดพิมพ์ถอ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคไว้ในคู่มอื การใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ เอกสารเพิม่ เติมในบรรจุภณ
ั ฑ์

6) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ต้องทา DoC (SAR) (ประเภท 1)


ยืน่ ขอรับการรับรองอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน ISO-17025)
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการทดสอบ SAR (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน)



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์



จัดพิมพ์ถอ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ ไว้ในคู่มอื การใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ เอกสารเพิม่ เติมในบรรจุภณ
ั ฑ์

7) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ต้องทา DoC (EMF) (ประเภท 2)


ยืน่ ขอรับการรับรองอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน ISO-17025)
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน) หรือ ผลการคานวณ



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์



จัดพิมพ์ถอ้ ยคาแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ ไว้ในคู่มอื การใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ เอกสารเพิม่ เติมในบรรจุภณ
ั ฑ์

8) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ ต้องทาการประเมิ น EMF (ประเภท 3)


ยืน่ ขอรับการรับรองอุปกรณ์กบั สานักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง (จากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีไ่ ด้การรับรองระบบงาน ISO-17025)



แสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั อุปกรณ์
ทาการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และจัดส่งให้สานักงาน กทช. ก่อนการติดตัง้



9) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ไม่ต้องทา DoC


ยืน่ แบบฟอร์ม SDoC กับสานักงาน กสทช.



เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง

10) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ต้องทา DoC (SAR) (ประเภท 1)


ยืน่ แบบฟอร์ม SDoC กับสานักงาน กสทช.



ยืน่ แบบฟอร์ม DoC กับสานักงาน กสทช.



เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง
ii. รายงานผลการทดสอบ SAR

11) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ต้องทา DoC (EMF) (ประเภท 2)


ยืน่ แบบฟอร์ม SDoC กับสานักงาน กสทช.



ยืน่ แบบฟอร์ม DoC กับสานักงาน กสทช.



เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หรือ ผลการคานวณ

12) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ต้องทาการประเมิ น EMF (ประเภท 3)


ยืน่ แบบฟอร์ม SDoC กับสานักงาน กสทช.



เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง
ทาการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และจัดส่งให้สานักงาน กสทช. ก่อนการติดตัง้



