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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ข้อ ๒๑ (๑) ได้กําหนดให้การยอมรับผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานจากหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการยอมรับ
หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกําหนด
อาศั ย อํา นาจตามความในข้อ ๒๑ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ลงวัน ที่
๒๗ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่ าด้ว ยองค์กรจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ย วกั บการจํ ากัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องโทรคมนาคม อุป กรณ์ที่ใ ช้ใ น
โครงข่ายโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
“หน่วยรับรองระบบงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้การรับรอง
อย่างเป็นทางการว่า หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานมีความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ตามที่กําหนด
“หน่วยตรวจสอบ” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการด้านการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้
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“หน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานของต่างประเทศ
ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ในการกํากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ภายในประเทศนั้น
“รายงานผลการทดสอบ” หมายความว่ า รายงานผลการทดสอบเครื่ อ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กําหนดไว้ ที่ออกโดยหน่วยตรวจสอบ
“ผู้ประกอบการ” ให้หมายความรวมถึง ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย หรือผู้นําเข้าซึ่งเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ที่มีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบ
ข้อ ๒ รายงานผลการทดสอบที่ สํ า นั ก งานให้ การยอมรั บ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
รับจดทะเบียนหรือรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) เป็นรายงานผลการทดสอบที่ ออกโดยหน่ ว ยตรวจสอบของต่างประเทศที่มีคุ ณ สมบั ติ
สอดคล้องตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ของประกาศนี้
(๒) ไม่เป็นรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ ที่ไม่อยู่ในบัญชี
รายชื่อหน่ว ยตรวจสอบที่ สํานักงานให้การยอมรับ หรือภายหลังจากที่ถูก ระงับการยอมรับรายงาน
ผลการทดสอบ
(๓) เป็นรายงานผลการทดสอบฉบับเต็ม
(๔) ไม่เป็น รายงานผลการทดสอบที่ถูกปลอมแปลง หรือถูกแก้ไข เปลี่ย นแปลง ลดทอน
แต่งเติม เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในรายงานผลการทดสอบให้ผิดแผกไปจากรายงานผลการทดสอบ
ต้นฉบับ
(๕) เป็ น รายงานผลการทดสอบที่ ดํ า เนิ น การโดยสุ จ ริ ต ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
และสอดคล้อ งหรือเทีย บได้ต ามมาตรฐานทางเทคนิคที่ค ณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือที่คณะกรรมการกําหนดไว้
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ข้อ ๓ ในกรณีของรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยหน่ว ยตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่มีอํานาจของต่างประเทศ ต้องแสดง
เครื่องหมายการรับรองระบบงานหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงาน ให้ปรากฏ
ชัดเจนในรายงานผลการทดสอบนั้น
หมวด ๒
คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ
ข้อ ๔ รายงานผลการทดสอบที่ สํ า นั ก งานให้ ก ารยอมรั บ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการยื่ น ขอ
จดทะเบีย นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก (Class A equipment) ตามประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ต้องออกโดยหน่ว ยตรวจสอบของต่างประเทศที่มีคุณ สมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่ว ยรับรองระบบงานที่มีอํานาจ
(accredited testing laboratory) ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005
หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน
(๒) เป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่ว ยรับรองระบบงานที่มีอํานาจ
(accredited testing laboratory) ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 1999 on radio
equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual
recognition of their conformity - Annex V - Full Quality Assurance
(๓) เป็นหน่วยตรวจสอบของผู้ประกอบการ (supplier’s testing laboratory) ที่ได้การรับรอง
ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System - QMS)
(๔) เป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (listed testing laboratory) กับหน่วยงาน
ผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศที่คณะกรรมการให้การยอมรับเป็นรายกรณี
ข้อ ๕ รายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข (Class B equipment) ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ต้องออกโดยหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่ว ยรับรองระบบงานที่มีอํานาจ
(accredited testing laboratory) ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอการรับรอง
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(๒) เป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่ว ยรับรองระบบงานที่มีอํานาจ
(accredited testing laboratory) ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 1999 on radio equipment
and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their
conformity - Annex V - Full Quality Assurance
ข้อ ๖ หน่วยรับรองระบบงานที่มีอํานาจ (competent accreditation body) ตามข้อ ๔
(๑) และข้อ ๕ (๑) ต้องเป็นหน่วยรับรองระบบงานที่ผ่านการประเมินระหว่างหน่วยรับรองระบบงาน
ด้ว ยกัน เอง (peer review) ว่ามีการดําเนินงานสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC
17011:2004 ซึ่ง อาจแสดงโดยการเข้าร่ว มเป็นภาคีลงนามในความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมด้าน
การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทีย บ ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้ว ย
การรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC)
หรือความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมอื่นที่ ILAC ให้การยอมรับ
หมวด ๓
เอกสารประกอบการพิจารณายอมรับรายงานผลการทดสอบ
ข้อ ๗ ในการพิ จ ารณายอมรั บ รายงานผลการทดสอบเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
รับจดทะเบีย นหรือรั บรองเครื่อ งโทรคมนาคมและอุ ปกรณ์ สํา นักงานสามารถขอข้ อมู ล คําชี้ แ จง
หรื อ เอกสารหลั ก ฐานอื่ น ใด จากผู้ ป ระกอบการที่ ยื่ น ขอแจ้ ง จดทะเบี ย นหรื อ ขอรั บ การรั บ รอง
เครื่องโทรคมนาคมได้ ซึ่งรวมถึงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบรับรองระบบงาน (Accreditation Certificate) ของหน่วยตรวจสอบที่ออกให้
โดยหน่วยรับรองระบบงาน ว่ามีความสามารถเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
หรื อ มาตรฐานที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ในขอบข่ า ยการให้ บ ริ ก ารทดสอบที่ ยื่ น ขอแจ้ ง จดทะเบี ย น
หรือขอรับการรับรอง
(๒) รายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน
(๓) เอกสารหลักฐานแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบจากหน่วยงานผู้มีอํานาจ
กํากับดูแลของต่างประเทศ
(๔) สําเนาใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System - QMS)
ของผู้ประกอบการ
(๕) ข้อมูล คําชี้แจง หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอื่นที่สํานักงานเห็นว่ามีความจําเป็น
(๖) กรณีที่จําเป็น สํานักงาน หรือ คณะกรรมการสามารถขอให้ผู้ประกอบการจัดทําคําแปล
เอกสารภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๔
หน้าที่ของผู้ประกอบการที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๘ ผู้ประกอบการสามารถนํารายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ออกโดยหน่ ว ยตรวจสอบต่ างประเทศ และมี ค วามครบถ้ว นถู กต้ องตามหลัก เกณฑ์ ในประกาศนี้
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการยื่ น ขอจดทะเบี ย นหรื อรั บ รองเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากสํานักงานได้
ข้อ ๙ ผู้ประกอบการต้องไม่ปลอมแปลง หรือแก้ไข เปลี่ย นแปลง ลดทอน แต่งเติ ม
เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในรายงานผลการตรวจสอบให้ผิดแผกจากรายงานผลการทดสอบต้นฉบับ
สํ า นั ก งานอาจดํ า เนิ น การติ ด ต่ อ หรื อ ขอข้ อ มู ล จากหน่ ว ยตรวจสอบของต่ า งประเทศ
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อยืนยันว่ารายงานผลการทดสอบเป็นรายงานผลการทดสอบ
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหมวด ๑ ของประกาศนี้
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งมี ภ าระรั บ ผิ ด ในกรณี ที่ สํ า นั ก งานตรวจพบว่ า รายงานผลการทดสอบ
เป็น รายงานที่ถู กปลอมแปลง หรื อถู กแก้ ไข เปลี่ย นแปลง ลดทอน แต่งเติม เนื้อหาหรือข้ อมู ล
ในรายงานผลการทดสอบให้ ผิ ด แผกไปจากรายงานผลการทดสอบต้ น ฉบั บ และอาจได้ รั บ โทษ
ตามที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นเพิ่มเติม
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเตรีย มข้อมูลคําชี้แจงและเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณายอมรับรายงานผลการทดสอบในกรณีที่สํานักงานร้องขอ ตามข้อ ๗
สํานักงานอาจดําเนินการติดต่อหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อยืนยันว่า
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามิได้ถูกจัดทํา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เนื้อหาหรือข้อมูลของเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา ให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งมี ภ าระรั บ ผิ ด ในกรณี ที่ สํ า นั ก งานตรวจพบว่ า มี ก ารจั ด ทํ า แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง เนื้อหาหรือข้อมูลของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง
และอาจได้รับโทษตามที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นเพิ่มเติม
หมวด ๕
บัญชีรายชื่อหน่วยตรวจสอบ
ข้อ ๑๑ สํานักงานจะจัด เก็บข้อมูลการยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหน่ว ยตรวจสอบ
ของต่ างประเทศไว้เป็ น หลัก ฐาน รวมทั้งจะจัด ทํา บัญ ชีร ายชื่อ หน่ว ยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ของต่างประเทศที่สํานักงานให้การยอมรับรายงานผลการทดสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูล
ในบัญชีรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และประกาศให้ทราบทั่วกันผ่านทาง web site ของสํานักงาน

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๒ สํานักงานอาจพิจารณาระงับการยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบ
ของต่างประเทศ ตามระยะเวลาที่กําหนดเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
(๑) รายงานผลการทดสอบไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) หน่วยตรวจสอบขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานผลการทดสอบเป็ น รายงานผลการทดสอบที่ ถู ก ปลอมแปลง หรื อ ถู ก แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง ลดทอน แต่งเติม เนื้อหาหรือข้อมูลให้ผิดแผกไปจากต้นฉบับ
(๔) เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการส่งให้สํานักงานประกอบการพิจารณามีการจัดทํา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง
(๕) กรณีอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควร
ข้อ ๑๓ หน่วยตรวจสอบที่ถูกระงับการยอมรับรายงานผลการทดสอบ อาจถูกถอนรายชื่อ
ออกจากบั ญ ชีร ายชื่อ หน่ว ยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ์ ข องต่างประเทศที่ สํานั กงาน
ให้การยอมรับรายงานผลการทดสอบ
หมวด ๖
หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
ข้อ ๑๔ หากสํานักงานพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ให้เลขาธิการดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพของความผิดนั้น ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) เสนอให้คณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(๓) เสนอให้ ค ณะกรรมการระงั บ การดํ า เนิ น การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการชั่วคราว
(๔) เสนอให้ ค ณะกรรมการระงั บ การดํ า เนิ น การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างถาวร
(๕) การเปรียบเทีย บปรับและดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ กรณีที่ สํานัก งานพิจารณาไม่ให้ก ารยอมรับ หรือระงับ การยอมรับ รายงานผลการ
ทดสอบเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ จ ากหน่ ว ยตรวจสอบเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์
ของต่ า งประเทศตามประกาศนี้ ผู้ ป ระกอบการมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ให้ ท บทวน
การพิจารณาได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือถือว่าได้รับแจ้งคําสั่งไม่ย อมรับหรือระงับ
การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ทั้งนี้ การอุทธรณ์ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๖ ในการพิ จารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ คณะกรรมการ
อาจกําหนดมาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสีย หายจากการกระทําของผู้ประกอบการ ภายหลังจากการ
เพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน หรือการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรด้วยก็ได้
ข้อ ๑๗ สํ า นั ก งานไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายใด ๆ อั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้ประกอบการ จากการปฏิบัติตามประกาศนี้ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่สํานักงาน
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ เ ลขาธิ ก ารเสนอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

