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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
โดยที่เปน การสมควรกําหนดใหเครื่องโทรคมนาคม อุปกรณที่ใ ชในโครงขายโทรคมนาคม
หรืออุปกรณที่ใชใ นกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณวิทยุคมนาคม
บางประเภท ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสมควรกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และมาตรการกํากับดูแลเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๑ (๕) (๒๑) ประกอบมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํา นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ วรรคสอง
แหง พระราชบัญญั ติการประกอบกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัน เปน พระราชบัญญั ติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
และมาตรา ๒๙ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อัน เปน พระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๑ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ จึ ง ประกาศกํ า หนดให มี ก ารตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใ หใ ชบังคับเมื่อพน กําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
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ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘
(๒) ระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่อง กําหนดเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการทดสอบ
รับรองตัวอยาง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
(๔) ประกาศกรมไปรษณีย โ ทรเลข เรื่อ ง การกํ าหนดหมายเลขทะเบี ย นวิ ท ยุค มนาคม
ของเครื่องวิทยุคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๐
(๕) ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่อง ยกเลิกการกําหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม
ของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม (TVRO) ประกาศ ณ วันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗
ขอ ๓ บรรดาผลการทดสอบรั บ รองตั ว อย า งเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มน าคมซึ่ ง ออกโดย
กรมไปรษณียโทรเลขหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกอนวันที่ประกาศนี้ใ ชบังคับ
ให มี ผ ลใช ไ ด ต อ ไปตราบเท า ที่ ไ ม ขั ด หรื อ แย ง ต อ หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศนี้ และที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมตอไป
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ” หมายความวา เครื่องโทรคมนาคม อุปกรณที่ใ ชใ น
โครงขายโทรคมนาคม หรืออุปกรณที่ใ ชใ นกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายวาดวยวิทยุ
คมนาคม
“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความวา กระบวนการที่ใ ชใ นการดําเนิน การ
ไมวาจะเปนการทดสอบ (testing) การจดทะเบียน (registration) การรับรอง (certification) และ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อแสดงใหเห็นวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ทางเทคนิ คสอดคล องตามมาตรฐานทางเทคนิ คหรื อขอ กําหนดทางเทคนิค ที่คณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแหงชาติกําหนด
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“หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความวา หนวยงานที่ใหบริการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ซึ่งตามประกาศนี้ ใหหมายความรวมถึง
(๑) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(๒) หน ว ยตรวจสอบ หรื อ หน ว ยรั บ รอง ซึ่ ง เป น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(๓) หน ว ยตรวจสอบ หรื อ หน ว ยรั บ รอง ของต า งประเทศ ที่ ค ณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติใหการยอมรับ ตามที่ระบุไวใน หมวด ๕ ของประกาศนี้
“หนวยตรวจสอบ” หมายความวา หนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการดานการทดสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติกําหนดไว
“หนวยรับรอง” หมายความวา หนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการดานการรับรอง ซึ่งเปนการ
ใหคํายืนยันเปนลายลักษณอักษรวา เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณมีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติกําหนดไว
“ผูประกอบการ” ใหหมายความรวมถึง ผูผลิต ผูจําหนาย หรือผูนําเขาซึ่งเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ ที่มีภาระรับผิดชอบตอเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมายไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หมวด ๑
ขอบขาย การใชบังคับ และขอยกเวน
ขอ ๕ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ใหแบงเปน ๒ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ประเภท ก (Class A equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผูประกอบการ
ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค โดยผานการ
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ทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน แลวจึงแจงจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณนั้นตอสํานักงาน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน หมวด ๒ ของประกาศนี้
(๒) ประเภท ข (Class B equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผูประกอบการ
ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค โดยผานการ
ทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้นตองไดรับ
การรับรองจากสํานักงาน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน หมวด ๓ ของประกาศนี้
ขอ ๖ คณะกรรมการมี อํ า นาจกํ า หนดว า เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ป ระเภทใด
ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะใด โดยอาจระบุไวในประกาศคณะกรรมการ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิค หรือระบุไวใ นขอกําหนดทางเทคนิค เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคม เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ หรื อ เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให ใ ช
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณจําแนกตามประเภทที่ตองไดรับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศนี้ใชบังคับ ระบุไวใน ภาคผนวก ก
ขอ ๗ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณดังตอไปนี้ ไดรับยกเวนไมตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้
(๑) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน การศึกษา และที่ติดตั้ง
ในหองปฏิบัตกิ ารทดลอง ของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
(๒) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชงานในดานจารกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
(๓) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใ ชใ นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรแ ละนิเวศวิทยา
รวมทั้งที่ใชในการติดตามและคน หาสัตว ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา สิ่งแวดลอม หรือ
นิเวศวิทยา
(๔) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่นํามาใชในการปฏิบัติงานของทบวงการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ
(๕) เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ที่ ใ ช สํ า หรั บ สถานี เ รื อ หรื อ สถานี อ ากาศยานจาก
ตางประเทศ ซึ่งติดตั้งมาพรอมกับเรือหรืออากาศยานนั้น
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(๖) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่นําเขาในลักษณะเปนของใชสวนตัว (personal effects)
เปน การชั่วคราว โดยมิไดมีจุดมุงหมายที่จะใชงานในเชิงพาณิชย และนําออกนอกประเทศเมื่อหมด
ความจําเปนในการใชงาน
คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดใหเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ไดรับยกเวนไมตอง
ไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม หรืออาจพิจารณากําหนดใหเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณที่ไดรับยกเวนเหลานี้ ตองไดรับการตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคประกอบการ
อนุญาตใหใชงาน แลวแตกรณี
ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการไดกําหนดใหเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใด ตองไดรับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน แตยังมิไดประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคหรือมีขอกําหนด
ทางเทคนิคสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณดังกลาว ใหสํานักงานพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนด
ทางเทคนิคระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ตามที่เห็นสมควรกอนได
ขอ ๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการได ป ระกาศกํ า หนดมาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ หรือไดมีขอกําหนดทางเทคนิคไวแลว แตมิไดกําหนดใหเครื่องโทรคมนาคม
และอุ ป กรณ ดั ง กล า วต อ งได รั บ การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน ให ผู ป ระกอบการมี ห น า ที่
ใหคํายืนยันเปนลายลักษณอักษรวา เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้นมีความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค โดยใชหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier’s
Declaration of Conformity: SDoC) ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน หมวด ๔ ของประกาศนี้
ขอ ๑๐ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้ ใหใชหลักการของการทดสอบ
ตัวอยาง หรือ การทดสอบเฉพาะแบบ (Type Testing) ซึ่งหมายถึง การทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณจํานวน ๑ เครื่องหรือมากกวา ที่สงมาเปนตัวอยางของแบบรุนเดียวกันกับที่ผลิตหรือนําเขา
โดยถือวาตัวอยางนั้น เปน ตัวแทนของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุน ที่ผ ลิตหรือนําเขานั้น
ทั้งหมด
ขอ ๑๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ทั้งที่ดําเนินการ
โดยสํานักงาน ซึ่งตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และที่ดําเนินการโดยหนวย
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอื่น ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
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หมวด ๒
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ก
ขอ ๑๒ หน ว ยตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานดั ง ตอ ไปนี้ สามารถรั บทํ า การทดสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ก ได
(๑) สํานักงาน
(๒) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ในฐานะ
หนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง หรือ หนวยตรวจสอบประเภทที่สอง
(๓) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของตางประเทศที่คณะกรรมการใหการยอมรับ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน หมวด ๕ ของประกาศนี้
ขอ ๑๓ ให สํ า นั ก งานมี อํ า นาจรั บ ทํ า การจดทะเบี ย นเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ
ประเภท ก ซึ่งผานการทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒
แลวได ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๔ ให สํ า นั ก งานออกหมายเลขการจดทะเบี ย นเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ
(Registration Number) ใหกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่ไดรับการจดทะเบียนแลว
โดยมีรูปแบบตามที่กําหนดไวในขอ ๒๗ (๑)
หมวด ๓
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข
ขอ ๑๕ หน วยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานดั งต อ ไปนี้ สามารถรับ ทํา การทดสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข ได
(๑) สํานักงาน
(๒) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ในฐานะ
หนวยตรวจสอบประเภทที่สอง
(๓) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของตางประเทศที่คณะกรรมการใหการยอมรับ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน หมวด ๕ ของประกาศนี้
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ขอ ๑๖ ใหสํานักงานมีอํานาจรับทําการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข
ซึ่งผานการทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ แลวได ทั้งนี้
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานออกใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ (Approval Certificate)
ใหกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่ผานการรับรองแลว ซึ่งตองระบุหมายเลขการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ (Approval Number) โดยมีรูปแบบตามที่กําหนดไวในขอ ๒๗ (๒)
หมวด ๔
การรับรองตนเองของผูประกอบการ
ขอ ๑๘ ผูประกอบการซึ่งมีหนาที่ใหคํายืนยันเปนลายลักษณอักษรวา เครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค โดยใชหลักการ
รับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๙ ต อ งจัด ทํ าแบบรับ รองตนเอง เพื่ อแสดงรายละเอี ย ดของเครื่ องโทรคมนาคมและอุป กรณ
ตามรูปแบบที่กําหนดใน ภาคผนวก ข และจัดสงแบบรับรองตนเองที่กรอกรายละเอียดครบถวน
สมบูรณแลวใหสํานักงาน
ใหผูประกอบการเก็บรักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพรอมเอกสารหลั กฐานประกอบการ
รับรองตนเอง (supporting documentation) ไวเพื่อใชในการตรวจติดตาม ตามมาตรการกํากับดูแ ล
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เอกสารหลักฐานดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ รายละเอียด
คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค และขอมูลการตรวจสอบเพื่อยืนยันวาสอดคลองเปนไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค
ขอ ๑๙ ผูประกอบการซึ่งมีหนาที่ตามหมวดนี้ ตองไมดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณใ หผิดแผกไปจากที่ระบุไวในเอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณนั้น
ผู ป ระกอบการต อ งมี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ สํ า นั ก งานตรวจพบว า มี ก ารดั ด แปลง
เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ โ ดยไม ไ ด แ จ ง ให สํ า นั ก งานทราบล ว งหน า หรื อ ตรวจพบว า
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผ ลิต จํา หนาย หรือ นําเขา มีคุณ สมบัติหรือลักษณะทางเทคนิ ค
ในสาระสําคัญไมสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

ผูประกอบการอาจมีภาระรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น จากสิน คาที่ไมปลอดภัย ตามที่มี
บัญญัติไวในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมดวย
ขอ ๒๐ ผูประกอบการซึ่งมีหนาที่ตามหมวดนี้ อาจจัดใหมีถอยคําแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิค หรือขอกําหนดทางเทคนิค เพื่อแสดงใหผูเกี่ยวของทราบวาเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณดังกลาวมีความสอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนด โดยการพิมพขอความไวในคูมือ
การใช ง าน แสดงไว ข า งกล อ งบรรจุ ภั ณ ฑ หรือ จั ด ทํ า เป น เอกสารเพิ่ ม เติ ม อยู ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ ข อง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น ซึ่งอยางนอยควรมีขอความดังนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ ...”
หรือ “เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณน้ี มีความสอดคลองตามขอกําหนดของ กทช.”
หมวด ๕
การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ขอ ๒๑ หลักเกณฑการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหนวยตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) หลัก เกณฑวา ดวยการยอมรับหนวยตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานที่ค ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
(๒) หลักเกณฑตามความตกลงวาดวยการยอมรับซึ่งกันและกันดานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ (Mutual Recognition Arrangement/Agreement for
Conformity Assessment of Telecommunication Equipment) ภายใตกรอบความรวมมือที่ประเทศไทย
เขารวมดําเนินการเปนภาคีสมาชิก และคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
(๓) หลักเกณฑเฉพาะตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๒ ให สํ า นั ก งานมี อํ า นาจพิ จ ารณายอมรั บ ผลการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
อันประกอบดวยรายงานผลการทดสอบ (Test Report) หรือผลการรับรอง (Certification) ไมวาจะเปน
บางส ว นหรื อ ทั้ ง หมด จากหน ว ยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของต า งประเทศ สํ า หรั บ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณบางประเภท หรือบางลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน
หรือรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภทหรือลักษณะนั้นเปนการชั่วคราวกอนได ในกรณีที่
ยังไมมีหลักเกณฑตามขอ ๒๑
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ในกรณีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข
ใหสํานักงานพิจารณายอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เฉพาะจากหนวยตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของตางประเทศ ที่ไดรับการรับรองระบบงาน (accreditation) วาเปนไปตามขอกําหนด
ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 หรือมาตรฐานที่เทียบเทา
หมวด ๖
สิทธิและหนาที่ของผูประกอบการ
ขอ ๒๓ ผูประกอบการมีสิทธิในการผลิต จําหนาย หรือนําเขาเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคเชนเดียวกันกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่
ผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว ตามที่แจงจดทะเบียน หรือที่ระบุไวในใบรับรองตัวอยาง
ผูประกอบการแตละรายตองมีภาระรับผิดชอบตอเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณตามที่ตนเอง
ผลิต จําหนาย หรือนําเขาเพื่อใชงานในประเทศ
ขอ ๒๔ ผูประกอบการตองแจงใหสํานักงานทราบในกรณีของการดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณใหมีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิดแผกไปจากรายละเอียดที่แ จงจดทะเบียนหรือ
ที่ระบุไวในใบรับรองตัวอยาง โดยแบงการดัดแปลงเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) การดั ด แปลงที่ ไ ม ส ง ผลกระทบต อ ความสอดคล อ งตามมาตรฐานทางเทคนิ ค หรื อ
ขอกําหนดทางเทคนิคของคณะกรรมการ ซึ่งไมจําเปนตองทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ้ํา
(๒) การดัดแปลงที่สงผลกระทบตอความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนด
ทางเทคนิคของคณะกรรมการ ซึ่งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ดัดแปลงแลวนั้น จําเปนตองไดรับ
การตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานอี ก ครั้ ง หนึ่ ง กอ นที่จ ะผลิ ต จํา หนา ย หรือ นํา เขา เพื่อ ใชง าน
ในประเทศ ตัวอยางของการดัดแปลงในลักษณะดังกลาว มีดังนี้
(๒.๑) การเปลี่ยนแปลงสายอากาศดานสง
(๒.๒) การเปลี่ยนแปลงกําลังสงหรือลักษณะการแพรคลื่น
(๒.๓) การเปลี่ยนแปลง interface card ที่มีอยูเดิม
(๒.๔) การเพิ่มเติม interface card ใหม
ขอ ๒๕ ผูประกอบการตองมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่สํานักงานตรวจพบวามีการดัดแปลง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต หรือตรวจพบวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผลิต
จํ า หน า ย หรื อ นํ า เข า มี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ในสาระสํ า คั ญ ไม เ ป น ไปตามที่ แ จ ง
จดทะเบียนหรือที่ระบุไวในใบรับรองตัวอยาง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

ผูประกอบการอาจมีภาระรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น จากสิน คาที่ไมปลอดภัย ตามที่มี
บัญญัติไวในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมดวย
ขอ ๒๖ ผู ป ระกอบการมี ห น า ที่ จั ด ให มี ถ อ ยคํ า แสดงความสอดคล อ งตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค เพื่อแสดงใหผูเกี่ยวของทราบวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ดังกลาวมีความสอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนด โดยการพิม พขอความไวในคูมือการใชงาน
แสดงขางกลองบรรจุภัณฑ หรือจัดทําเปนเอกสารเพิ่มเติมอยูในบรรจุภัณฑของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณนั้น ซึ่งอยางนอยตองมีขอความดังนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ ...”
หรือ “เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกําหนดของ กทช.”
ขอ ๒๗ ผูป ระกอบการมี ห น า ที่ แ สดงเครื่ อ งหมายการได รั บการตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ดังนี้
(๑) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ก ใหแสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้

CLASS A
NTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

โดย YYYYYY หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน (๖ หลัก)
ZZ
หมายถึง เลข ป ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดทาย)
XXXX
หมายถึง รหัสประจําตัวของผูประกอบการ (๔ หลัก)
(๒) เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ข ใหแสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้

CLASS B
NTC ID. AAAAAA-BB-XXXX

โดย AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง (๖ หลัก)
BB
หมายถึง เลข ป ค.ศ. ที่รับรอง (สองหลักสุดทาย)
XXXX
หมายถึง รหัสประจําตัวของผูประกอบการ (๔ หลัก)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

ผูประกอบการตองแสดงเครื่องหมายใหเห็นที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ในลักษณะ
ที่อานออกไดงาย มองเห็นไดงาย และลบเลือนไดยาก หากเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใดมีขนาด
ไมเหมาะสมที่จะแสดงเครื่องหมายดังกลาว ผูประกอบการตองแสดงเครื่องหมายในวัสดุที่ใชรวมกับ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น เชน บรรจุภัณฑ คูมือการใชงาน
ขอ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดใหเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภทใด หรือ
ชนิดใด ตองระบุถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค
เปนกรณีเฉพาะ ผูประกอบการมีหนาที่ตองดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๙ ในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศนี้ใชบังคับ ใหสํานักงานออกเครื่องหมายแสดงการ
ไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหกับผูประกอบการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการ
จะพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการสามารถดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานไดดวยตนเอง ทั้งนี้ คาธรรมเนียมในการออกเครื่องหมายดังกลาวโดยสํานักงาน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๗
มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ขอ ๓๐ ใหสํานักงานจัดใหมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณภายหลัง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธีรวมกัน ซึ่งอาจแตกตาง
กันได ขึ้นอยูกับประเภทของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานแสดงความสอดคลอ งตามมาตรฐานทางเทคนิค หรื อ
ขอกําหนดทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณจากผูประกอบการ
(๒) การตรวจติดตาม ณ สถานที่จําหนายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถอยคํา
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค
(๓) การสุมเลือกเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผลิต จําหนาย หรือใชงาน มาทําการตรวจ
ยืนยันความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค
(๔) การรั บ ข อ ร อ งเรี ย นของผู บ ริ โ ภค ผู ใ ช บ ริ ก าร หรื อ ผู ป ระกอบการรายอื่ น ถึ ง ความ
ไมสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๓๑ หากพบวา มีการฝาฝ น หรือ ไมปฏิ บัติตามหลัก เกณฑ ที่กําหนดไว ใ นประกาศนี้
ใหเลขาธิการดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพของความผิดนั้น ดังตอไปนี้
(๑) แจงเตือนเปนลายลักษณอักษร
(๒) สั่งใหมีการแกไข ปรับปรุง หรือระงับการผลิต จําหนาย หรือใชงานเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณที่ไมสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค
(๓) เสนอใหคณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(๔) การเปรียบเทียบปรับหรือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ขอ ๓๒ ในกรณีที่จําเปนและเหมาะสม คณะกรรมการอาจกําหนดใหเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณบางประเภทตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ทันทีก็ได
ขอ ๓๓ ในกรณี ที่ มี ข อ โต แ ย ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให เ ลขาธิ ก ารเสนอ
คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ภาคผนวก ก
รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
สมัครเลน
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางบก (ทั่วไป)

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางบก ระบบ Cellular

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําที่
(Microwave Fixed Link)
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสื่อสาร
ผานดาวเทียม
เครื่องวิทยุคมนาคมอื่นที่ กทช. อนุญาต
ใหใชงาน

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือขอกําหนดทางเทคนิค

ประเภทของการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

กทช. มท. ๑๐๑๘-๒๕๕๐

ประเภท ข

กทช. มท. ๐๐๑-๒๕๔๘ (VHF/UHF)
กทช. มท. ๐๐๒-๒๕๔๘ (CB78/245)

ประเภท ข
ประเภท ข

กทช. มท. ๑๐๐๙-๒๕๔๙ (Trunked)
กทช. มท. ๐๐๖-๒๕๔๘ (Microphone)
กทช. มท. ๐๐๗-๒๕๔๘ (Radio Control)
ขอกําหนดทางเทคนิคอื่น
กทช. มท. ๐๐๔-๒๕๔๘
กทช. มท. ๑๐๐๘-๒๕๔๙
กทช. มท. ๑๐๑๔-๒๕๔๙
กทช. มท. ๑๐๑๕-๒๕๔๙
กทช. มท. ๑๐๑๖-๒๕๔๙
กทช. มท. ๑๐๑๗-๒๕๔๙
กทช. มท. ๑๐๒๐-๒๕๕๐ (CB27)
กทช. มท. ๑๐๒๑-๒๕๕๐ (VHF)
ขอกําหนดทางเทคนิคอื่น
กทช. มท. ๐๐๓-๒๕๔๘ (VHF VOR)
ขอกําหนดทางเทคนิคอื่น
ขอกําหนดทางเทคนิคตามที่กําหนดไวใน
แผนความถี่วิทยุ
กทช. มท. ๐๐๕-๒๕๔๘ (GMPCS)
ขอกําหนดทางเทคนิคอื่น
กทช. มท. ๑๐๑๐-๒๕๕๐ (RFID)

ประเภท ข
ประเภท ก
ประเภท ก
แลวแตกรณี
ประเภท ข

ประเภท ข
ประเภท ข
แลวแตกรณี
ประเภท ข
แลวแตกรณี
ใหใช SDoC

ประเภท ก
แลวแตกรณี
ประเภท ก (ที่ตองไดรับใบอนุญาต)
ใหใช SDoC (ที่ไดรับยกเวน
ใบอนุญาต)
กทช. มท. ๑๐๑๑-๒๕๔๙ (Vehicle Radar) ประเภท ก
กทช. มท. ๑๐๑๒-๒๕๔๙ (RLAN)
ใหใช SDoC
ประเภท ข
กทช. มท. ๑๐๑๓-๒๕๔๙ (MAN)
ขอกําหนดทางเทคนิคอื่น
แลวแตกรณี

๒

รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือขอกําหนดทางเทคนิค

ประเภทของการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชใน
โครงขายระบบสื่อสารทางแสง

กทช. มท. ๒๐๐๑-๒๕๕๐
(Optical Communications System)

ใหใช SDoC

เครื่องโทรคมนาคมปลายทาง
(Telecommunication Terminal
Equipment)

กทช. มท. ๓๐๐๑-๒๕๕๐
(EMC)
กทช. มท. ๔๐๐๑-๒๕๕๐
(Electrical Safety)

ใหใช SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคมกําลังสงต่ํา หรือ
เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น
(Low power device or short range
device)
อุปกรณที่ใชในโครงขายโทรคมนาคม

ขอ ๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ไดรับ
ยกเวนใบอนุญาต ประกาศ ณ วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๐
กทช. มท. ๖๒๐๑-๒๕๕๐
(มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN)

ใหใช SDoC
ใหใช SDoC

ไมอยูภายใตบังคับของประกาศนี้

๓

ภาคผนวก ข
Supplier’s Declaration of Conformity (SDoC) Format
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

แบบรับรองตนเองของผูประกอบการ
(Supplier’s Declaration of Conformity)
1. รายละเอียดของผูประกอบการ
1.1

ชื่อหนวยงาน

1.2

ที่อยู

2. รายละเอียดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
2.1

ประเภท/ชนิดของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ

2.2

ตราอักษร (brand name)

2.4

มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่แสดงความสอดคลอง

2.3

แบบ/รุน (model)

ขาพเจาขอรับรองวา เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณขางตน มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามทีร่ ะบุไว

3. เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง

ลงชื่อ

(

)
ผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนง
วันที่

ผูประกอบการจะตองจัดสงแบบรับรองตนเองที่กรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และเก็บ
รักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง เพื่อใชประกอบการตรวจติดตามของสํานักงาน ตามมาตรการกํากับ
ดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และตามกฎหมายอื่น (ถามี)

