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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง ระเบียบสําหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
โดยที่ ค ณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแหง ชาติ ได ป ระกาศกํ าหนดหลั กเกณฑ สํ าหรั บ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไว จึงเปนการสมควรที่จะ
กําหนดระเบียบวาดวยวิธีการ ขั้นตอน และคาธรรมเนียมสําหรับการรับทําการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ กฎหมายบั ญญัติใ หเป น อํานาจหนาที่ของสํา นักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ใหสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๕) (๑๗) (๒๑) ประกอบมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย ประกอบกั บ มาตรา ๓๕
แหง พระราชบัญญั ติการประกอบกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัน เปน พระราชบัญญั ติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย และมาตรา ๒๙ (๕)
แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อัน เปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแ หงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
จึงประกาศกําหนดระเบียบสําหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ใหใ ช คํา นิย ามตามที่ กํา หนดไว ใ นประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
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หมวด ๑
คุณสมบัติผูยื่นขอ
ขอ ๒ ผูยื่นขอใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๒.๑ เปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ
๒.๒ เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในกรณีของนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ หรือมีสถานที่ตั้งอยูใ นตางประเทศ
จะตองมีตัวแทนที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเปนผูยื่นขอ
ใหสํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผูประกอบการ (supplier code) ๔ หลักใหกับผูยื่นขอ
ขอ ๓ ในกรณีที่ ผูยื่น ขอ เปน ผู ผ ลิต ผู นําเขา หรือผู จําหนายเครื่องวิทยุ คมนาคมหรื อ
อุปกรณวิทยุคมนาคม จะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย
หมวด ๒
การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ขอ ๔ สํานักงานรับดํ าเนินการทดสอบเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ ตามขอบขา ย
การใหบริการทดสอบที่ระบุไวในประกาศของสํานักงาน
ขอ ๕ เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ที่ ส ง ให สํ า นั ก งานทดสอบ ต อ งเป น เครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณที่ไมมีการดัดแปลงใด ๆ ใหผิดแผกไปจากที่ระบุไวในเอกสารแสดงลักษณะ
ทางเทคนิคของผูผลิต
ขอ ๖ ผูยื่น ขอตองจัดสงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ จํานวนไมนอยกวา ๑ เครื่อง
พรอมเอกสารดังตอไปนี้
๖.๑ แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณ ตามที่สํานักงานกําหนด
๖.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตาม หมวด ๑ ของประกาศนี้
๖.๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เปนตนวา
แคตตาล็อก (Catalogue) หรือ ขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
๖.๔ คูมือการใชงาน (Operation Manual) คูมือการซอมบํารุงรักษา (Maintenance
Manual / Service Manual) หรือคูมือสําหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ (ถามี)
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๖.๕ แผนผังวงจร (Circuit Diagram)
ขอ ๗ เอกสารประกอบการทดสอบในขอ ๖.๓ - ๖.๕ ตองเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชุด โดยเปนเอกสารตน ฉบับหรือสําเนาก็ได ทั้งนี้ หากเอกสารใดเปนสําเนา
ตองมีการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว และหากเอกสารใดเปนภาษาอื่น ผูยื่นขอตองแปล
เอกสารดังกลาวเปน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปลพรอมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารตนฉบับดวย
ขอ ๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการทดสอบมีดังนี้
๘.๑ ผูยื่นขอดําเนินการสงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ พรอมเอกสารตามที่
กําหนดในขอ ๖ พรอมชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงาน
๘.๒ สํานักงานจะแจงระยะเวลาในการดําเนินการใหกับผูยื่นขอทราบ ซึ่งในกรณี
ปกติ จะใชเวลาไมเกิน ๑๐ วันทําการ
๘.๓ ในระหวา งการดํา เนิน การ สํานักงานอาจแจงใหผูยื่น ขอจัดสง ขอมูลหรื อ
เอกสารอื่นที่จําเปนตอการดําเนินการเพิ่มเติมได
๘.๔ สํานักงานจะดําเนิน การทดสอบ โดยใชหลักการของการทดสอบตัวอยาง
หรือการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Testing) ซึ่งหมายถึง การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
จํานวน ๑ เครื่องหรือมากกวา ที่สงมาเปนตัวอยางของแบบรุนเดียวกันกับที่ผลิตหรือนําเขา โดยถือวา
ตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่ผลิตหรือนําเขานั้นทั้งหมด
๘.๕ สํานักงานจะใชวิธีการทดสอบตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดไวใ น
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการมิไดประกาศกําหนดไว ใหสํานักงานทําการทดสอบ โดยพิจารณา
เทียบเคียงกับวิธีการทดสอบที่กําหนดไวในมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดระดับระหวางประเทศ
ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ตามที่เห็นสมควรได โดยใหระบุวิธีการทดสอบที่ใชไวในรายงาน
ผลการทดสอบดวย
๘.๖ สํานักงานจะสงคืน เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ พรอมรายงานผลการ
ทดสอบ (Test Report) จํานวน ๑ ฉบับ ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการทดสอบคุณสมบัติหรือลักษณะ
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ใหแกผูยื่นขอ
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๘.๗ สํานักงานจะเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการทดสอบไวเปนเวลา ๑๐ ป
โดยไมคืนใหแกผูยื่นขอ เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการตรวจติดตามโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ขอ ๙ ในกรณีที่ผูยื่น ขอไดส งเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใ หสํ านักงานดําเนิน การ
ทดสอบ แลวผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้นอาจไมสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิ ค หรื อ ข อ กํ า หนดทางเทคนิ ค ของคณะกรรมการ ผู ยื่ น ขอสามารถส ง เครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณนั้น มาเพื่อทดสอบซ้ําไดอีกหนึ่งครั้ง ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันที่
ไดรับรายงานผลการทดสอบ โดยเสียคาธรรมเนียมในการทดสอบครึ่งหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมปกติ
หลังจากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาเปนการยื่นขอใหม
ขอ ๑๐ สํ า นั ก งานไม ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ความชํ า รุ ด เสี ย หายอั น อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ เครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณที่สงมาทําการทดสอบ เวนแตความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือ
ความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่สํานักงาน
ขอ ๑๑ ค า ธรรมเนี ย มในการยื่ น ขอทดสอบตามข อ ๘ ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
ภาคผนวก ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวไมสามารถเรียกคืนได
หมวด ๓
การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ขอ ๑๒ สํานักงานรับดําเนิน การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ก
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใ น หมวด ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ขอ ๑๓ ผูยื่น ขอจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ก ตองยื่น เอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
๑๓.๑ แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณ ตามที่สํานักงานกําหนด
๑๓.๒ เอกสารหลั ก ฐานแสดงการมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตาม หมวด ๑
ของประกาศนี้
๑๓.๓ เอกสารแสดงลั กษณะทางเทคนิ คของเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ
เปนตนวา แคตตาล็อก (Catalogue) หรือ ขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

๑๓.๔ เอกสารหลั กฐานยืน ยั น ว าเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ไ ด ผา นการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เปนตน วา รายงานผลการทดสอบ (Test Report) ผลการรับรอง
(Approval Certificate) หรือใบรับรองแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity)
๑๓.๕ เอกสารหลัก ฐานยื น ยัน ความสามารถของหนว ยตรวจสอบและรั บรอง
มาตรฐาน เป น ตน วา ใบอนุ ญาตหน วยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของคณะกรรมการ หรื อ
ใบรับรองระบบงานของหองปฏิบัติการ (Accreditation Certificate)
๑๓.๖ รูปถ ายของเครื่ องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ ซึ่ งแสดงใหเ ห็น ดานหน า
ดานหลัง ดานขาง และตราอักษร แบบ/รุน ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น
ขอ ๑๔ เอกสารประกอบการจดทะเบียนในขอ ๑๓.๓ - ๑๓.๕ ตองเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวนไมนอยกวา ๑ ชุด โดยเปนเอกสารตนฉบับหรือสําเนาก็ได ทั้งนี้ หากเอกสารใด
เปนสําเนา ตองมีการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว และหากเอกสารใดเปนภาษาอื่น ผูยื่นขอ
ตองแปลเอกสารดังกลาวเปน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปลพรอมหนังสือ
รับรองการแปลเพิ่มเติมจากเอกสารตนฉบับดวย
ขอ ๑๕ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนมีดังนี้
๑๕.๑ ผู ยื่ น ขอดํ า เนิ น การส ง เอกสารตามที่ กํ า หนดในข อ ๑๓ พร อ มชํ า ระ
คาธรรมเนียมตอสํานักงาน
๑๕.๒ สํานักงานจะแจงระยะเวลาในการดําเนิน การใหกับผูยื่นขอทราบ ซึ่งใน
กรณีปกติ จะใชเวลาไมเกิน ๓ วันทําการ
๑๕.๓ ในระหวางการดําเนินการ สํานักงานอาจแจงใหผูยื่นขอจัดสงขอมูลหรือ
เอกสารอื่นที่จําเปนตอการดําเนินการเพิ่มเติมได
๑๕.๔ สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน โดยตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนสมบูรณของเอกสาร และเปรียบเทียบความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนด
ทางเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
(๑) ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไมสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิ คหรื อข อกํ า หนดทางเทคนิ ค สํา นัก งานจะไมรั บ จดทะเบีย น และแจ งให ผูยื่ น ขอทราบ
เปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล
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(๒) ในกรณี เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณส อดคล องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค สํานักงานจะรับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใหกับผูยื่นขอ
๑๕.๕ สํ า นั ก งานจะเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล ของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ที่
จดทะเบียนแลว และประกาศใหทราบโดยทั่วกันผานทาง website ของสํานักงาน
๑๕.๖ สํานักงานจะเก็บรักษาเอกสารประกอบการรับจดทะเบียนตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๖ ผูประกอบการมีหนาที่ตองแสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรก สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกลาวใหกับผูประกอบการ ตามจํานวน
ที่ผูประกอบการแจงความประสงค เปนรายครั้ง จนกวาคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๑๗ คาธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียนตามขอ ๑๕ และคาธรรมเนียมในการออก
เครื่ องหมายตามข อ ๑๖ ใหเ ปน ไปตามที่ กํา หนดไวใ น ภาคผนวก ทั้ง นี้ ค าธรรมเนีย มดั งกลา ว
ไมสามารถเรียกคืนได
หมวด ๔
การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ขอ ๑๘ สํ า นั ก งานรั บ ดํ า เนิ น การรั บ รองเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ป ระเภท ข
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน หมวด ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ขอ ๑๙ ผูยื่น ขอรับรองเครื่อ งโทรคมนาคมและอุ ปกรณป ระเภท ข ตองยื่ นเอกสารเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
๑๙.๑ แบบคําขอที่กรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณ ตามที่สํานักงานกําหนด
๑๙.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตาม หมวด ๑ ของระเบียบนี้
๑๙.๓ เอกสารแสดงลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ
เปนตนวา แคตตาล็อก (Catalogue) หรือ ขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
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๑๙.๔ รายงานผลการทดสอบ (Test Report)
๑๙.๕ เอกสารหลั ก ฐานยื น ยั น ความสามารถของหน ว ยตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐาน เป น ตน วา ใบอนุ ญาตหน วยตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของคณะกรรมการ หรื อ
ใบรับรองระบบงานของหองปฏิบัติการ (Accreditation Certificate)
๑๙.๖ ใบรับรองตัวอยางเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ออกโดยสํานักงาน (ถามี)
๑๙.๗ รูป ถ า ยของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ด า นหน า
ดานหลัง ดานขาง และตราอักษร แบบ/รุน ของเครื่องโทรคมนาคมนั้น
ขอ ๒๐ เอกสารประกอบการขอการรับรองในขอ ๑๙.๓ - ๑๙.๖ ตองเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวนไมนอยกวา ๑ ชุด โดยเปนเอกสารตนฉบับหรือสําเนาก็ได ทั้งนี้ หากเอกสารใด
เปนสําเนา ตองมีการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว และหากเอกสารใดเปนภาษาอื่น ผูยื่นขอ
ตองแปลเอกสารดังกลาวเปน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปลพรอมหนังสือ
รับรองการแปลเพิ่มเติมจากเอกสารตนฉบับดวย
ขอ ๒๑ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการรับรองมีดังนี้
๒๑.๑ ผู ยื่ น ขอส ง เอกสารตามที่ กํ า หนดในข อ ๑๙ พร อ มชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม
ตอสํานักงาน
๒๑.๒ สํานักงานจะแจงระยะเวลาในการดําเนินการใหกับผูยื่นขอทราบ ซึ่งในกรณี
ปกติ จะใชเวลาไมเกิน ๕ วันทําการ
๒๑.๓ ในระหวางการดําเนิน การ สํานักงานอาจแจงใหผูยื่น ขอจัดสงขอมูลหรือ
เอกสารอื่นที่จําเปนตอการดําเนินการเพิ่มเติมได
๒๑.๔ สํานักงานจะดํา เนิน การพิจารณา โดยตรวจสอบความถูก ตอง ครบถว น
สมบูรณของเอกสาร และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค
ที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
(๑) ในกรณีผลการทดสอบ แสดงใหเห็นวาไมสอดคลองตามมาตรฐานหรือ
ขอกําหนด สํานักงานจะไมรับรอง และแจงใหผูยื่นขอทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล
(๒) ในกรณีผ ลการทดสอบ แสดงใหเห็นวาสอดคลองตามมาตรฐานหรือ
ขอกําหนด สํานักงานจะออกใบรับรองตัวอยางเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น ซึ่งระบุหมายเลข
การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ (Approval Number) ไวดวย
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๒๑.๕ สํานักงานจะเก็บบันทึกขอมูลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผานการ
รับรองแลว และประกาศใหทราบโดยทั่วกันทาง web site ของสํานักงาน
๒๑.๖ สํานักงานจะเก็บรักษาเอกสารประกอบการรับรองตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในระเบียบคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๒ ผูประกอบการมีหนาที่ตองแสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรก สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกลาวใหกับผูประกอบการ ตามจํานวน
ที่ผูประกอบการแจงความประสงค เปนรายครั้ง จนกวาคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๒๓ คาธรรมเนียมในการยื่นขอการรับรองตามขอ ๒๑ และคาธรรมเนียมในการออก
เครื่องหมายตามขอ ๒๒ ใหเปน ไปตามที่ กําหนดไวใ น ภาคผนวก ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลา ว
ไมสามารถเรียกคืนได
หมวด ๕
ขอกําหนดอื่น
ขอ ๒๔ สํ า นั ก งานมี อํ า นาจพิ จ ารณายอมรั บ ผลการตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน
อันประกอบดวยรายงานผลการทดสอบ (Test Report) หรือผลการรับรอง (Certification) จากหนวยงาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของตางประเทศ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ
ขอ ๒๕ คณะกรรมการอาจกําหนดหลั กเกณฑป ระกอบการพิ จารณารับ จดทะเบี ยนหรื อ
รับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณบางประเภทเพิ่มเติมเปนการเฉพาะก็ได
ขอ ๒๖ ผูประกอบการที่มีหนาที่ใหคํายืนยันเปนลายลักษณอักษรวา เครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค โดยใชหลักการรับรอง
ตนเองของผูประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่กําหนดไวใน หมวด ๔
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
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ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ อาจรองขอใหสํานักงานดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ ไ ด ทั้ ง นี้ ใหสํ า นั ก งานรั บ ทํ า การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐาน เสมือ นว า เป น
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ก
ขอ ๒๗ ในกรณี ที่มีการรองขอจากบุค คลใดที่ ประสงคจะใหมีการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ซึ่งไมอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ใหสํานักงานนําวิธีการและขั้นตอนในประกาศนี้ มาปรับใชกับการดําเนินการทดสอบ การจดทะเบียน
หรือการรับรอง ตามแตกรณี โดยอนุโลม
ขอ ๒๘ ประกาศนี้ มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การตรวจพิ สู จ น เ ครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ
ของกลาง ซึ่งสํานักงานดําเนิน การภายใตบทบัญญัติแ หงกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือการตรวจยืน ยัน
ความสอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนด ตามมาตรการกํากับดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ขอ ๒๙ การใดที่ มิ ไ ด กํา หนดไว หรือ ไม อ าจปฏิ บัติ ไ ด ต ามประกาศนี้ หรื อ ในกรณี ที่ มี
ขอโตแ ยงเกี่ยวกับการตีความมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค วิธีการทดสอบ หรือ
ความนาเชื่อถือและการยอมรับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งดําเนินการโดย
สํานักงาน ใหเลขาธิการเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๐ บรรดาคําขอทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยื่นตอสํานักงานกอนวันที่
ประกาศนี้ใ ชบังคับ ใหสํานักงานดําเนิน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยใชหลักเกณฑตาม
ระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
และระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๓๑ ประกาศนี้ใ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ตนไป
เวน แตหลักเกณฑใ น หมวด ๓ และในขอ ๒๒ และขอ ๒๖ ของประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ภาคผนวก
อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

คาธรรมเนียมในการยืน่ ขอทดสอบ ตามขอ ๘
คาธรรมเนียมในการยืน่ ขอจดทะเบียน ตามขอ ๑๕
คาธรรมเนียมในการยืน่ ขอรับรอง ตามขอ ๒๑
คาธรรมเนียมในการออกเครื่องหมาย ตามขอ ๑๖ และขอ ๒๒

หมายเหตุ
อัตราคาธรรมเนียมนี้ ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

๒๐,๐๐๐
บาท
๑,๐๐๐
บาท
๕,๐๐๐
บาท
๑ บาท/เครื่องหมาย

