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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง กรอบแนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานทางดานโทรคมนาคม
โดยที่ ค ณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ ใ นฐานะองค ก รกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
โทรคมนาคม มุงประสงคใ หมีการจัดทําและกําหนดมาตรฐานทางดานโทรคมนาคม โดยคํานึงถึง
ประโยชนสู งสุ ดของประชาชนในระดั บชาติ แ ละระดั บท องถิ่น ทั้ง ในดา นการศึก ษา วัฒ นธรรม
ความมั่น คงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และดําเนินการ
ในลักษณะที่มีการกระจายประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการดานตาง ๆ ใหเหมาะสม ดวยเหตุที่คลื่นความถี่
ที่ใชในกิจการโทรคมนาคมเปนทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ และมีความสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน จึงเห็นสมควรกําหนดกรอบแนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐาน
ทางดานโทรคมนาคมใหเป น ไปอยา งมีระบบ มีกระบวนการมี สวนรวมที่เปน ธรรม เท าเทียมกั น
โปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๖) ประกอบมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๒
แห งพระราชบั ญ ญัติ องคก รจั ดสรรคลื่น ความถี่แ ละกํ ากั บกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ย ง วิ ทยุ โทรทั ศ น
และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อั น เป น พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบหมวด ๓
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อั น เป น พระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย และมาตรา ๒๙ (๔)
แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อันเปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
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กิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ จึ ง ประกาศ กรอบแนวทางสํ า หรั บ การจั ด ทํ า มาตรฐานทางด า น
โทรคมนาคม แนบท า ยประกาศนี้ เพื่ อ ผู ที่ มี ส ว นร ว มในกระบวนการจั ด ทํ า มาตรฐานทางด า น
โทรคมนาคมจะไดใชเปนกรอบแนวทางอางอิงตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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กรอบแนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานทางดานโทรคมนาคม
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กรอบแนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานทางดานโทรคมนาคม
1.

ความเปนมา

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เปนองคกรอิสระ จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2540 และพระราชบัญญั ติองคกรจั ดสรรคลื่นความถี่ และกํ ากับกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มีหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและกํากับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งใน
ดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น
กทช. ตระหนักถึงความแพรหลายและความนิยมในเทคโนโลยีโทรคมนาคม การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อประสม และตระหนักถึงความสําคั ญของการกําหนด
มาตรฐานทางด านโทรคมนาคม จึ งได สั่ งการให มีการศึ กษา รวบรวม และพิ จารณาความจํ า เป น และความ
เหมาะสมในการจัดทํามาตรฐานทางเทคนิค ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิค และคุณลักษณะทางเทคนิคของ
เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณป ระเภทต างๆ ที่มีใช กันอย า งแพร หลายและเป นสากล เพื่ อให ติ ดตามทั น
วิ ท ยาการด า นโทรคมนาคม ทั นต อ สภาพการณ ท างเทคโนโลยี เพื่ อ ให เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ มี
มาตรฐานที่ชัดเจน สามารถนํามาใชงานไดโดยไมเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน รวมทั้งไมเกิดผลกระทบไมพึง
ประสงคตอโครงขายโทรคมนาคม รวมทั้งเพื่อปกปองคุมครองผูบริโภค สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพ
ของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมดวย
เพื่อใหการประกาศกําหนดมาตรฐานทางดานโทรคมนาคมของ กทช.เปนไปอยางเปนระบบ โปรงใส มีสวนรวม
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของสากล และเหมาะสมกับสภาพการณทางเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและใบอนุญาตตามกฎหมายวิทยุคมนาคม กทช. จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
ทําการปรับปรุงเอกสาร กรอบแนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานทางดานโทรคมนาคม จากฉบับเดิมที่ไดจัดทํา
ไวโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2548 เพื่อผูที่มีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทํามาตรฐานจะไดใชเปนกรอบแนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานทางดานโทรคมนาคมตอไป
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2.

ขอบขายและวัตถุประสงค

กรอบแนวทางนี้ ระบุหลักการและวิธีการสําหรับการจัดทํามาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางเทคนิคดา น
โทรคมนาคม และคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคม (ซึ่งตอไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกรวมกันวา มาตรฐาน)
ซึ่งเปนขอกําหนดทางวิชาการที่ปรากฏในรูปของเอกสารเผยแพรแกบุคคลทั่วไป กําหนดขึ้นโดยความรวมมือ
หรื อ การยอมรั บของผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยมุ งประโยชน สู งสุ ด ของส ว นรวม และใช ห ลั กการทางวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และประสบการณ เป นพื้ นฐานในการกํ า หนด โดยมี ข อบข า ยครอบคลุมทั้ งมาตรฐานของระบบ
โทรคมนาคม โครงขายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ บริการโทรคมนาคม ตลอดจนโปรโตคอล
โทรคมนาคมที่เกี่ยวของ
ในเอกสารนี้ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ หมายถึง เครื่องโทรคมนาคม อุปกรณที่ใชในโครงขายโทรคมนาคม
หรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และเครื่องวิทยุ
คมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํานาจ กทช. ในการประกาศกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางเทคนิค
ดานโทรคมนาคม และคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น มีบัญญัติไวในกฎหมายดังตอไปนี้
พระราชบั ญญั ติ อ งค กรจั ด สรรคลื่ นความถี่ และกํ า กั บกิ จการวิ ท ยุ กระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศน และกิ จการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 51 (6) โดยคํานึงถึงมาตรา 52
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 หมวด 3 โดยเฉพาะ มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 29 (4)
มาตรฐานที่จัดทําขึ้นนั้น ควรอยูภายใตวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่อใหแนใจวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสามารถใชงานรวมกันกับระบบหรือโครงขายโทรคมนาคมได
หรือสามารถใชงานโปรโตคอลโทรคมนาคมรวมกันได
2) เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบหรือโครงขายโทรคมนาคม หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางดานโทรคมนาคมอื่น
3) เพื่อปองกันสุขภาพและความปลอดภัยของผูท่เี กี่ยวของ
4) เพื่อปองกันไมใหเกิดการรบกวนในระดับรุนแรง (harmful interference) ตอการใชเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณอื่น
5) เพื่อประกันคุณภาพของบริการโทรคมนาคม
6)

เพื่อคุมครองผูบริโภค และสงเสริมภาคอุตสาหกรรม
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3.

ประเภทของมาตรฐาน

มาตรฐานสามารถแบงไดเปน 2 แบบ ดังตอไปนี้
1)

มาตรฐานบังคับ (mandatory standard) ใชสําหรับมาตรฐานทางเทคนิคในกิจการโทรคมนาคมที่ มี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงขายโทรคมนาคม หรือผูบริโภค ซึ่ง กทช. ประกาศกําหนดใหมสี ภาพใช
บังคับ โดยใชอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ และผูประกอบการ (ผูผลิต ผูจําหนาย ผูนํา
เขา และผูประกอบกิจการโทรคมนาคม) มีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานนั้น

2)

มาตรฐานสมั ค รใจ (voluntary standard) ใช สํ า หรั บลั ก ษณะพึ งประสงค ท างเทคนิ คในกิ จ การ
โทรคมนาคมที่ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอโครงขายโทรคมนาคม หรือผูบริโภค ทั้งนี้ อาจจะเปน
มาตรฐานทางดานการเชื่อมตอระหวางโครงขายโทรคมนาคม อินเตอรเฟส มาตรฐานดานการทํางาน
รวมกันไดระหวางเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ หรือมาตรฐานของโปรโตคอลโทรคมนาคม ทีม่ ใี ชงานอยู
ในประเทศ หรือที่สมควรจะใชงานในประเทศ ซึ่งจัดทําโดยหนวยงานอื่นนอกเหนือจาก กทช. และไมมี
สภาพใชบังคับตามกฎหมาย
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4.

แนวทางการจัดทํามาตรฐานบังคับ

4.1 รูปแบบการจัดทํามาตรฐาน
การจัดทํามาตรฐานบังคับ ดําเนินการโดยใชรูปแบบของ คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. และ คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานโทรคมนาคมรายประเภท รวมกับ สํานักงาน กทช. ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1.1 คณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
แตงตั้งโดย กทช. โดยมีวาระในการปฏิบัติหนาที่ 1 ป และแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมเมื่อหมด
วาระ โดยวิธีประเมินผลงานและความเหมาะสมอื่น ทั้งนี้ กรรมการดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2
วาระติดตอกัน เวนแต กทช. เห็นชอบใหดํารงตําแหนงตอไปได
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. มีอํานาจหนาที่โดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะหมาตรฐานทางดานโทรคมนาคมและดานอื่นที่เกี่ยวของในระดับสากล และ
เสนอแนะนโยบายมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
(2) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐานของระบบ โครงขาย เครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ บริการโทรคมนาคม ตลอดจนถึงโปรโตคอลโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ โดยจัดลําดับ
ความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณ
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทํามาตรฐานทางดานโทรคมนาคมรายประเภทได
ตามความจําเปนและเหมาะสม และกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
(4) พิ จ ารณาทบทวน และกลั่ น กรองร า งมาตรฐานทางด า นโทรคมนาคมที่ จั ด ทํ า โดย
คณะอนุ กรรมการฯ ทั้งในแงของรู ปแบบ ถอยคํ า เนื้ อหา และความถูกต องสมบู รณให มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับกฎระเบียบ และมาตรฐานทางดานโทรคมนาคมอื่นที่ได
ประกาศกําหนดไปแลว กอนนําเสนอรางมาตรฐานฉบับสมบูรณตอ กทช.
(5) ดําเนินการอื่นใดตามที่ กทช. มอบหมาย
องคประกอบของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ
นักวิชาการ ผูแทนจากสถาบันการศึกษา ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรม และผูแทนจากกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น จํานวนไมเกิน 8 คน โดยมีพนักงานสํานักงาน กทช. จํานวนไมเกิน 2 คน
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ
4.1.2 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานโทรคมนาคมรายประเภท
แตงตั้งโดย คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ในลักษณะที่เปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (ไม
ถาวร) ตามประเภทของระบบ โครงข า ย เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ หรื อ โปรโตคอล
โทรคมนาคม ที่พิจารณาแลว เห็นวาสมควรกํา หนดมาตรฐาน (product-specific) มี วาระการ
ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 90 วัน แตคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. อาจพิจารณาใหขยายระยะเวลา
การปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสมจําเปน
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คณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่โดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(1) ศึกษา รวบรวม วิ เคราะหมาตรฐานสากล และยกรา งมาตรฐานตามที่ กําหนดไวในคําสั่ ง
แตงตั้ง
(2) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของ เกี่ยวกับราง
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น
(3) นํา ขอ คิด เห็ นที่ไดรั บไปพิจารณาปรับปรุ งแก ไขรา งมาตรฐานให ครบถ วนสมบู รณ แล ว
นํา เสนอรา งมาตรฐานที่ ป รับปรุ งแก ไขแลว ตอ คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พรอมรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
(4) ดําเนินการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. มอบหมาย
หากคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. เห็ นว า มาตรฐานทางเทคนิ คในเรื่ อ งใด จํ า เป นต อ งมี
การศึกษาในเบื้องตน หรือตองการขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจพิจารณา
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการศึกษา และ/หรือ จัดทําขอเสนอแนะดังกลาวเปนการเฉพาะ
ได โดยไมจําเปนตองยกรางมาตรฐาน และ/หรือ รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้
ใหระบุอํานาจหนาที่ไวในคําสั่งแตงตั้งใหชัดเจน
องคประกอบของคณะอนุกรรมการ ควรใชองคประกอบในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการ
มาตรฐาน กทช. โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเปนกลาง รวมทั้ง
การขัดแยงผลประโยชน (conflict of interest) ที่อาจจะเกิดขึ้นดวย
4.1.3 สํานักงาน กทช.
สํานักงาน กทช. มีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปดังตอไปนี้
(1) ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
และคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรางมาตรฐาน การรวบรวมขอมูลเสนอตอ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ การจัดประชุม การจัดทํารายงานการประชุม และการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม
(2) รับผิดชอบการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรฐานเปนระยะ ตามกําหนดเวลา
และรั บ ผิ ด ชอบการยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขมาตรฐานที่ พิ จ ารณาทบทวนแล ว ว า
จําเปนตองยกเลิก หรือปรับปรุงแกไขมาตรฐาน เพื่อใหทันตอสภาพการณทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
(3) รับผิด ชอบการจั ดทํา มาตรฐานทางเทคนิ คในกรณี เปนเรื่องเรงด วน หรือ กทช. มี มติให
ดําเนินการเปนกรณีเฉพาะ
(4) ดําเนินการอื่นใดตามที่ กทช. คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. และคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจฯ มอบหมาย
4.1.4 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทํามาตรฐาน ประกอบดวย
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการ
กําหนดมาตรฐานทั่วไป การรับรองระบบงาน (Accreditation) และการแจง (Notification)
ของประเทศสมาชิกตามขอตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคทางการคาขององคการการคา
โลก (WTO/Technical Barrier to Trade) ของประเทศ
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-

หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
หนวยงานวิจัยและพัฒนาทางดานโทรคมนาคม เชน สํานักงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม (สพท.) ศูนยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
สมาคมวิชาชีพทางดานโทรคมนาคม เชน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
สมาคมของภาคอุตสาหกรรม เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หนวยงานที่เปนผูแทนของผูประกอบการ (ผูผลิต ผูนําเขา และผูแทนจําหนาย)
หนวยงานที่เปนผูแทนของผูใหบริการโทรคมนาคม เชน สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศ
ไทยฯ
หนวยงานดานคุมครองผูบริโภค
สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

4.2 ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐาน
การจัดทํามาตรฐานทางดานโทรคมนาคม มีขั้นตอนดังตอไปนี้ (แผนผังแสดงไวใน ภาคผนวก ก.)
4.2.1 พิจารณาเหตุผลความจําเปน และลําดับความสําคัญ
ฝา ยเลขานุ การ ทํ า การศึ กษา รวบรวมข อ มู ล และวิ เคราะห เ หตุ ผ ลความจํ า เป น และลํ า ดั บ
ความสํ า คั ญในการกํ า หนดมาตรฐานโทรคมนาคมรายประเภท นํ า เสนอต อ คณะกรรมการ
มาตรฐาน กทช. เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. อาจจัดใหมีการหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็น (consultation) หรือ
การประชุมหารือในวงจํากัด (focus group) เพื่อรับฟงความจําเปนในการกําหนดมาตรฐานจากผู
มีสวนไดสวนเสีย ไดตามความเหมาะสม
4.2.2 จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝายเลขานุการฯ เสนอคําสั่งแตงตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํามาตรฐานโทรคมนาคมราย
ประเภท ตามที่ไดพิจารณาความจําเป นและความเหมาะสมแลว ใหคณะกรรมการมาตรฐาน
กทช. พิจารณา โดยระบุหนาที่รับผิดชอบและองคประกอบใหชัดเจน
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. อาจกําหนดใหการจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคบางประเภทอยู
ภายใต ก ารดํ า เนิ นการของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ได โดยไม จํ า เป น ต อ งแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมารับผิดชอบ
ในกรณีที่สํานักงาน กทช. เห็นวา สมควรจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคประเภทใดเปนการเรงดวน
หรือ กทช. มี มติมอบหมายใหสํา นักงาน กทช. ดํ าเนิ นการเปนกรณี เฉพาะ สํ านักงาน กทช.
สามารถดํ า เนิ น การจั ด ทํ า มาตรฐานได โดยไม จํา เป น ต อ งแต งตั้ งคณะอนุ ก รรมการขึ้ นมา
รับผิดชอบ ทั้งนี้ อาจนําเสนอ กทช. พิจารณาโดยตรง
4.2.3 ยกรางมาตรฐาน
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. /คณะอนุกรรมการ/สํานักงาน กทช. (แลวแตกรณี) ทําการศึกษา
วิเคราะห จากมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่มีใชงานทั้งในระดั บ
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ระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึง พิจารณาแนวโนม และความจําเปนใน
การกํ าหนดมาตรฐานเปน การเฉพาะของประเทศ ก อนยกร างมาตรฐานที่ เหมาะสมกั บการ
นํามาใชงาน
4.2.4 รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
ใหสํานักงาน กทช. ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแสดงขอคิดเห็นตอรางมาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ตาม
วิธีการที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.
2548
4.2.5 ปรับปรุงแกไขรางมาตรฐาน
ให คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. /คณะอนุ ก รรมการ/สํ า นั กงาน กทช. (แล ว แต กรณี ) นํ า
ขอ คิ ด เห็ นที่ ไดรั บไปพิจารณาปรั บปรุ งแก ไขร า งมาตรฐานให มีความครบถ วนสมบู รณ แล ว
นําเสนอรางมาตรฐานที่ปรับปรุงแกไขแลว ตอคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
4.2.6 พิจารณากลั่นกรองรางมาตรฐาน
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. พิ จารณากลั่ นกรองร างมาตรฐานที่ ป รั บปรุ งแก ไขแล ว โดย
คณะอนุ กรรมการ ทั้งในแง ของรู ปแบบ ถ อยคํา เนื้อ หา และความถูกตอ งสมบู รณ ให มีความ
สอดคลองกับกฎระเบียบ และมาตรฐานทางดานโทรคมนาคมอื่นที่ไดประกาศกําหนดไปแล ว
กอนนําเสนอรางมาตรฐานฉบับสมบูรณ ตอ กทช.
4.2.7 ประกาศกําหนดมาตรฐาน
กทช. พิ จารณาใหความเห็ นชอบการประกาศกําหนดมาตรฐานทางดานโทรคมนาคมตามที่
คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. เสนอ ทั้งนี้ เมื่อ กทช. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว สํานักงาน
กทช. จะดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลใชบังคับตามกฎหมาย พรอมทั้ง
แจง สมอ. เพื่อใหดําเนินการแจง Notification ภายใตความตกลง TBT ตอไป
4.3 หลักการประกอบการพิจารณาจัดทํามาตรฐาน
4.3.1 วิธีการจัดทํา
ในการจัด ทํามาตรฐานบังคับ สามารถดําเนินการไดโดยใชวิธีการยกรางมาตรฐานขึ้นมาใหม
(new draft) หรือโดยใชวิธีการรับหรืออางอิงมาตรฐานอื่นมาใช (adoption or incorporation by
reference) ทั้งนี้ ตองจัดทําโดยใชหลักการฉันทามติ (consensus) หรือเห็นพองตองกันใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได
มาตรฐานที่จัดทํานั้น ตองมีสภาพที่สามารถนํามาใชปฏิบัติหรือใชบังคับได ทันตอความตองการ
ของภาคการคา อุตสาหกรรม และเอื้อตอการกํากับดูแล
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4.3.2 การพิจารณาเลือกมาตรฐานที่นํามาใช
ในการจัดทํามาตรฐานบังคับ ควรเลือกมาตรฐานระดับระหวางประเทศ (international standard)
มาตรฐานระดับภูมิภาค (regional standard) หรือมาตรฐานระดับประเทศ (national standard)
ที่เปนที่ยอมรับ
หากมาตรฐานในเรื่องใดมีการประกาศกําหนดเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) แลว
และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมาตรฐานในเรื่องดังกลาวมีสภาพใช
บังคับตามกฎหมายเปนการเฉพาะสํ าหรั บดานโทรคมนาคม ใหพิจารณาเลื อกใช มอก. เป น
ลําดับแรก
หากมีความจําเปนตองกําหนดเปนมาตรฐานเฉพาะ ใหแตกตางจากมาตรฐานที่กลาวมาขางตน
ใหกระทําเทาที่จําเปนและเหมาะสม โดยใหระบุเหตุผลที่จําเปนของความแตกตางดังกลาวไว
ดวย
หากมีความจําเปนตองพิจารณาเลือกใชมาตรฐานของของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ใชกัน
แพรหลายและเปนที่ยอมรับ (de facto industrial standard) และยังไมไดมีการกําหนดเปน
มาตรฐานสากล หรือเลือกใชมาตรฐานสมัครใจตามที่ระบุไวในขอ 3. ของเอกสารนี้ ใหกระทํา
อยางระมัดระวัง โดยตองคํานึงถึงความเปนกลางทางเทคโนโลยี (technology neutrality) และ
การทํางานรวมกันได (interoperability) ระหวางระบบ โครงขาย เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ดวย
4.3.3 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเสนอใหมีมาตรฐานบังคับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอาจเสนอให กทช. พิจารณานํามาตรฐานสมัครใจที่จัดทําโดยหนวยงาน
อื่น มากํา หนดใหเป น มาตรฐานบังคั บได หากเห็ นว า สมควรกํ า หนดให มีมาตรฐานในเรื่ อ ง
ดังกลาวหรือกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเสนอผานคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
ในการพิจารณาใหความเห็นของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ประกอบการพิจารณาของ กทช.
นั้น คณะกรรมการมาตรฐาน กทช. อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบการ
กลั่นกรองมาตรฐาน จัดใหมีการหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย และผูมีสวน
เกี่ยวของ และเสนอแนะเหตุผลความจําเปนประกอบการกําหนดใหเปนมาตรฐานบังคับดวยก็ได
ทั้งนี้ ใหระบุอํานาจหนาที่และวาระการปฏิบัติหนาที่ใหชัดเจน แตตองไมเกิน 60 วัน
4.3.4 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในการจัดทํามาตรฐานบังคับ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/สํานักงาน กทช. ตองจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวข อง ในรู ปแบบที่ เหมาะสมตามที่
กําหนดไวในระเบียบ กทช. วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 เพื่อเปดโอกาส
ใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของแสดงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ประกอบการจัดทํา
รางมาตรฐานดังกลาว
ในกรณีที่รางมาตรฐานนั้น ไมไดนํามาตรฐานระดับระหวางประเทศ หรือระดับภูมิภาคมาใชงาน
หรือนํามาใชโดยมีการดัดแปลงใหแตกตางจากมาตรฐานตนฉบับ หรือในกรณีที่ใชมาตรฐานของ
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือมาตรฐานสมัครใจ สํานักงาน กทช. จะแจง สมอ. ซึ่งเปน
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หนวยงานที่รับผิดชอบการแจง (Notification) ของประเทศสมาชิกตามขอตกลงวาดวยอุปสรรค
ทางเทคนิคทางการคาขององคการการคาโลก (WTO/Technical Barrier to Trade) เพื่อแจง
เวียนประเทศสมาชิกขอขอคิดเห็นวามาตรฐานดังกลาวเปนอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาหรือไม
4.3.5 การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรฐาน
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ควรจะไดมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมเปนระยะ (เชน ทุก 3 ป)
เพื่อที่มาตรฐานจะไดทันตอสภาพการณดานโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงความเชื่ อ ถื อ ให กั บ อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม ว า มาตรฐานจะไม
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากเกินไปจนทําใหเกิดผลกระทบในแงลบตออุตสาหกรรม
ผลของการพิจารณาทบทวนอาจเปนไปในลักษณะของการแกไขปรับปรุงมาตรฐานใหเหมาะสม
(amendment) การยกเลิกมาตรฐานที่ลาสมัย (withdrawal) หรือการยืนยันใหใชมาตรฐานเดิม
ตอไปได (reconfirm)
ในกรณีที่มีการแกไขปรับปรุงมาตรฐานใหมใหแตกตางจากมาตรฐานฉบับเดิม และมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอผูมีสวนเกี่ยวของ ใหมีการพิจารณากําหนดมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสม
เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูมีสวนเกี่ยวของในกรณีที่จําเปนไวดวย
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5.

แนวทางการจัดทํามาตรฐานสมัครใจ

5.1 รูปแบบการจัดทํามาตรฐาน
การจั ดทํามาตรฐานสมัครใจ ดํ าเนิ นการโดยใชรูป แบบของการรวมกลุ มของผูมีสว นได สวนเสีย ซึ่งอาจเป น
ลักษณะทางการ (Standard Development Organization: SDO) หรือกึ่งทางการ (Forum) แลวแตความ
เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ (Guidelines) ในการจัดทํามาตรฐานสมัครใจ แสดงไวใน ภาคผนวก ข.
5.2 ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐาน
ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐาน ขึ้นอยูกับรูปแบบการรวมกลุม และขอบังคับ/ระเบียบ/กฎเกณฑของ SDO หรือ
Forum นั้น
-------------------------------
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ภาคผนวก ก.
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ภาคผนวก ข.
แนวทางปฏิบัติ (Guidelines) ในการจัดทํามาตรฐานสมัครใจ
1.

กระบวนการจัดทํามาตรฐาน
(1) มาตรฐานควรจั ด ทํา โดยใช ห ลั กการของฉั น ทามติ (consensus) ซึ่ งมี กระบวนการและ
ขั้นตอนที่เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ซึ่งควรรวมถึงกระบวนการอุทธรณของกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย ทั้งที่เปนประเด็นสารัตถะหรือประเด็นวิธีการไวดวย ทั้งนี้ เอกสารกระบวนการและ
ขั้นตอนดังกลาวควรมีไวพรอมแจกจายผูสนใจ เมื่อมีการรองขอ
(2) กิจกรรมการจัดทํามาตรฐานควรจะไดมีการเผยแพรในสื่อตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อที่วา
จะไดเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถเสนอขอมูล (information) และขอเสนอ (contribution) ไดตาม
ความตองการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาว หมายรวมถึง การแจงขาวสารการริเริ่มจัดทํามาตรฐานใหม
มาตรฐานที่อยูระหวางดําเนินการจัดทําในปจจุบัน และมาตรฐานที่จัดทําเสร็จแลวดวย
(3) ตองเปดโอกาสใหผูสนใจแสดงความคิดเห็นตอมาตรฐานที่ไดจัดทํารางขึ้นไวแลว และนํา
ขอคิดเห็นที่ไดรับมาพิจารณา และเผยแพรใหผูที่มีขอคิดเห็นทราบผลการพิจารณาดวย
(4) การใหความเห็นชอบหรือการอนุมัติมาตรฐานอยางเปนทางการใหใชหลักการฉันทามติ
และใหจัดพิมพมาตรฐานที่เห็นชอบหรืออนุมัติแลวโดยเร็ว
(5) ควรมีการพิจารณาทบทวนมาตรฐานเปนระยะตามที่กําหนดไว เพื่อจะไดปรับแกมาตรฐาน
ใหเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีขอเสนอใหพิจารณาจัดทํามาตรฐานใหม หรือทบทวนมาตรฐานเดิม ให
นํามาพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเร็ว

2.

การเขารวมกิจกรรมจัดทํามาตรฐานของกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) ควรเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ เขารวมกิจกรรมมาตรฐานที่
อยูในความสนใจหรือไดรับผลกระทบโดยตรง
(2) กลุมผูแทนที่เขารวมจัดทํามาตรฐานควรเปนไปอยางสมดุลจากกลุมผูมีสวนไดเสีย ไมจะ
เปนกลุมผูผลิต ผูซื้อ ผูบริโภค

3.

เนื้อหาของมาตรฐาน
(1) เนื้อหาของมาตรฐานควรเปนไปในลักษณะเปด โปรงใส ไมกีดกันทางการคา (เชน ไมมี
ถอยคําที่ระบุถึงแหลงกําเนิดสินคา) รวมทั้งไมขัดหรือแยงตอกฎระเบียบของหนวยงานกํากับ
ดูแลในสวนที่เกี่ยวกับความเขา กันไดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สุขภาพ และความ
ปลอดภัย
(2) เนื้ อ หาของมาตรฐานที่ กอ ให เกิ ด ความเข า ใจผิ ดในการนํ ามาตรฐานนั้ นไปใช และควร
หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่กํากวม ซึ่งอาจสงผลใหผูใชตีความแตกตางกัน
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4.

มาตรฐานที่มุงหมายเพื่อใชประกอบการตรวจสอบและรับรองโดยเฉพาะ
(1) เนื้อหาของมาตรฐานควรชัดเจน ไมกํากวม เพื่อที่วาผูที่นํามาตรฐานไปใช (ผูผลิต ผูซื้อ/
ผูใช และหนวยงานบุคคลที่สาม) จะสามารถเขาใจไดในแนวทางเดียวกัน
(2) ควรระบุแนวทางการทดสอบที่เหมาะสม วาใชสําหรับการทดสอบตัวอยาง การผลิตอยาง
ตอเนื่อง หรือการตรวจสอบเพื่อกํากับดูแล รวมทั้งระบุวิธที ดสอบ ขีดจํากัด/ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได วิธีชักตัวอยาง และจํานวนตัวอยางที่ใช
(3) มาตรฐานตองไมกีดกันเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง คํานึงถึงหลักการความเปนกลางทาง
เทคโนโลยี (technology neutrality) และการทํางานรวมกันได (interoperability) ระหวางระบบ
โครงข าย เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ซึ่งสามารถกระทําไดโดยมุ งเนนที่ ขอกําหนดดา น
สมรรถนะ มากกวา ที่จะมุงเน นที่การออกแบบผลิ ตภัณฑ รวมทั้งเปดโอกาสใหผ ลิตภั ณฑนั้ น
สามารถมีการพัฒนาตอเนื่อง (variant product) ได โดยยังคงมีมาตรฐานไมต่ํากวาเดิม
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