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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยคุมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์บางประเภท  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  รวมทั้งสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  โดยมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  ให้เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๑๐)  (๒๔)  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และมาตรา  ๒๙  (๔)  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และ
มาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงประกาศกําหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์”  หมายความว่า  เครื่องวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
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โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม 

“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน”  หมายความว่า  กระบวนการที่ใช้ในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็น
การทดสอบ  (Testing)  การจดทะเบียน  (Registration)  การรับรอง  (Certification)  และกิจกรรมอ่ืน 
ที่เก่ียวเนื่องกัน  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
สอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด 

“ห้องปฏิบัติการทดสอบ”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการ
ด้านการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้ 

“หน่วยรับรองระบบงาน  (Accreditation  Body)”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ทําหน้าที่ดําเนินการ
เพื่อให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่าห้องปฏิบัติการทดสอบมีความสามารถในการให้บริการทดสอบมาตรฐาน
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม  ตามที่กําหนด 

“หน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ  (Competent  Accreditation  Body)”  หมายความว่า
หน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองห้องปฏิบัติ 
การทดสอบขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ  (International  Laboratory  
Accreditation  Cooperation:  ILAC) 

“หน่วยรับรองที่มีความสามารถ  (Competent  Certification  Body)”  หมายความว่า  หน่วยรับรอง
ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับร่วม
ด้านการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน  
(International  Accreditation  Forum:  IAF)   

“หน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ”  หมายความว่า  หน่วยงานของต่างประเทศ  
ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  ในการกํากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ภายในประเทศนั้น 

“รายงานผลการทดสอบ”  หมายความว่า  รายงานผลการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบ  ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้ 

“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  ผู้ผลิต  ผู้จําหน่าย  หรือผู้นําเข้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ที่มีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
ขอบข่าย  การใช้บังคับ  และข้อยกเว้น 
 

 

ข้อ ๓ กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  โดย 

แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภทย่อย  ดังนี้ 
 (๑.๑) ประเภท  ก  (Class  A  Equipment)  คือ  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้อง

สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยผ่านกระบวนการทดสอบจากห้องปฏิบัติ 
การทดสอบซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  ของหมวด  ๒  ของประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  และ 
ให้ผู้ประกอบการนํารายงานผลการทดสอบมาใช้ประกอบการแจ้งจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้นต่อสํานักงาน  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  ของประกาศนี้ 

 (๑.๒) ประเภท  ข  (Class  B  Equipment)  คือ  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยผ่านกระบวนการทดสอบจากห้องปฏิบัติ 
การทดสอบซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ  ๙  (๑)  หรือ  (๒)  ของหมวด  ๓  ของประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  และ 
ให้ผู้ประกอบการนํารายงานผลการทดสอบมาใช้ประกอบการขอรับการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้นจากสํานักงาน  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๓  ของประกาศนี้ 

 ทั้งนี้  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้  ให้ใช้หลักการของการทดสอบ
ตัวอย่าง  หรือการทดสอบเฉพาะแบบ  (Type  Testing)  ซ่ึงหมายถึง  การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์จํานวน  ๑  เครื่องหรือมากกว่า  ที่ส่งมาเป็นตัวอย่างของแบบรุ่นเดียวกันกับที่ผลิตหรือนําเข้า
โดยถือว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนของอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิตหรือนําเข้านั้นทั้งหมด 

(๒) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  
(Supplier’s  Declaration  of  Conformity:  SDoC)  โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ให้คํายืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะ
พึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในหมวด  ๔  ของประกาศนี้ 

(๓) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานตามประกาศนี้  มีดังต่อไปนี้ 
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 (๓.๑) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ประกอบการเรียนการสอน  
การศึกษา  การวิจัยและพัฒนา  ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยมิได้ 
มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์ 

 (๓.๒) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของทบวงการชํานัญพิเศษ
แห่งสหประชาชาติ 

 (๓.๓) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่นําเข้าในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว  (Personal  
effects)  เป็นการชั่วคราว  โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์  และนําออกนอกประเทศ 
เม่ือหมดความจําเป็นในการใช้งาน 

คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องไดร้ับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม  หรืออาจพิจารณากําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นเหล่านี้  ต้องได้รับการตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
ประกอบการอนุญาตให้ใช้งาน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใดต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะใด  หรือต้องอาศัยหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  
โดยอาจระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค  หรือระบุไว้ในข้อกําหนดทางเทคนิคตามแผนความถี่วิทยุ  เงื่อนไขการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  หรือเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ในวาระเริ่มแรกเม่ือประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ   
ระบุไว้ในภาคผนวก  ก  ของประกาศนี้ 

กรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว  เป็นประเภทที่ต้องมีการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานตามข้อ  ๓  (๑)  ทั้งประเภท  ก  และประเภท  ข  หรือต้องมีการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 
ตามข้อ  ๓  (๒)  ด้วย  ในกรณีนี้ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามข้อ  ๓  
(๑)  (๑.๑)  หรือตามข้อ  ๓  (๑)  (๑.๒)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการยื่นคําขอจดทะเบียนหรือรับรอง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นต่อสํานักงาน  จะต้องระบุมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
ในคําขอให้ครบถ้วนด้วย 

ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการได้กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใด  ต้องได้รับ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  แต่ยังมิได้ประกาศกําหนดมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว  ให้สํานักงานพิจารณาตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
ระดับระหว่างประเทศ  ระดับภูมิภาค  หรือระดับประเทศ  ตามที่เห็นสมควรก่อนได้ 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

ประเภท  ก 
 

 

ข้อ ๖ รายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก  (Class  A  Equipment)  ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(๑) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศห้องปฏิบัติการทดสอบ
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 (๑.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ  ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  มอก.  ๑๗๐๒๕  ในขอบข่าย 
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๑.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ  ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถของต่างประเทศ  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือ
มาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๑.๓) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการ  ที่ได้รับการรับรองระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ   (Quality  Management  System - QMS)  ตามมาตรฐาน   ISO  9001   
จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ  ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๑.๔) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อ 
การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ 

(๒) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศห้องปฏิบัติ 
การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 (๒.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๒.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด  Directive  1999/5/EC  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council   
of  9  March  1999  on  radio  equipment  and  telecommunications  terminal  equipment  



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

and  the  mutual  recognition  of  their  conformity - Annex  V - Full  Quality  Assurance   
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๒.๓) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการที่ ได้รับการรับรองระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ISO  9001  จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ  ในขอบข่าย 
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๒.๔) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึน้ทะเบียน  (Listed  Testing  Laboratory)  
กับหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศที่คณะกรรมการให้การยอมรับเป็นรายกรณี 

(๓) เป็นรายงานผลการทดสอบที่ดําเนินการโดยสุจริต  ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และสอดคล้อง
หรือเทียบได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนดไว้ 

(๔) ในกรณีของรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานหรือ
สัญลักษณ์อ่ืนใดที่แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงาน  ให้ปรากฏชัดเจนในรายงานผลการทดสอบนั้น 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก  
ซ่ึงผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  แล้วได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการจดทะเบียนที่สํานักงานประกาศกําหนด  โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภาคผนวก  ข  
ของประกาศนี้ 

ข้อ ๘ ให้ สํานักงานออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  
(Registration  Number)  ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว   
โดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

ประเภท  ข 
 

 

ข้อ ๙ รายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอการรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ข  (Class  B  Equipment)  ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(๑) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศ  ห้องปฏิบัติ 
การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 (๑.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  มอก.  ๑๗๐๒๕  ในขอบข่าย 
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 (๑.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถของต่างประเทศ  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือ
มาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 

 (๑.๓) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ 

(๒) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติ 
การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 (๒.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ที่มีความสามารถ  ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 

 (๒.๒) เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
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   
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 

(๓) เป็นรายงานผลการทดสอบที่ดําเนินการโดยสุจริต  ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ  และสอดคล้อง
หรือเทียบได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  หรือที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ 

(๔) ในกรณีของรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน
จากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ  ต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานหรือสัญลักษณ์อ่ืนใด
ที่แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงาน  ให้ปรากฏชัดเจนในรายงานผลการทดสอบนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ข   
ซ่ึงผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  แล้วได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการรับรองที่สํานักงานประกาศกําหนด  โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภาคผนวก  ข  
ของประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานออกใบรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  (Approval  Certificate)  
ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการรับรองแล้ว  ซ่ึงต้องระบุหมายเลขการรับรอง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  (Approval  Number)  โดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หมวด  ๔ 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ให้คํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  เครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์  มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยใช้ 
หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  (๒)  และต้องจัดส่งแบบรับรองตนเอง 
ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง  ให้สํานักงาน
เพื่อแสดงรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง  
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจติดตาม  ตามมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลัง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

หมวด  ๕ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๒  และ  ๓  สามารถผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้า
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคเช่นเดียวกันกับเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว   

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๔  สามารถผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ตามที่ได้ผ่านกระบวนการรับรองตนเองแล้ว 

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ตามที่ตนเองผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ  โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
วิทยุคมนาคมและกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวมทั้งกฎหมาย
และหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่สํานักงานตรวจพบว่ามีการดัดแปลง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือตรวจพบว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ที่ผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้ามีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคในสาระสําคัญไม่เป็นไปตามที่แจ้ง 
จดทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในใบรับรองตัวอย่างหรือที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการอาจมีภาระรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  ตามที่มี
บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืนเพิ่มเติมด้วยหรือที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๒  และ  ๓  ต้องแจ้งให้สํานักงานทราบในกรณี
ของการดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิดแผกไปจาก
รายละเอียดที่แจ้งจดทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในใบรับรองตัวอย่างโดยแบ่งการดัดแปลงเป็น  ๒  ลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) การดัดแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์
ทางด้านเทคนิคตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซ่ึงไม่จําเป็นต้องทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซํ้า 

(๒) การดัดแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์
ทางด้านเทคนิคตามที่คณะกรรมการกําหนดอย่างมีนัยสําคัญ  ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนที่จะผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ  โดยการดัดแปลงนั้น
อาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  อาทิเช่น   

 (๒.๑) การเปล่ียนแปลงสายอากาศด้านส่ง 
 (๒.๒) การเปล่ียนแปลงกําลังส่งหรือลักษณะการมอดูเลตสัญญาณ 
 (๒.๓) การเปล่ียนแปลงอินเตอร์เฟซการ์ดหรือมอดูลที่มีอยู่เดิม 
 (๒.๔) การเพิ่มอินเตอร์เฟซการ์ดหรือมอดูลใหม่  
ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๔  ต้องไม่ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณ์ให้ผิดแผกไปจากที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการรวมถึงเอกสารแสดงลักษณะ 
ทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการต้องไม่ปลอมแปลง  หรือแก้ไข  เปล่ียนแปลง  ลดทอน  แต่งเติม  
เนื้อหา  หรือข้อมูลใด ๆ  ในรายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานให้ผิดแผกจากรายงานผล 
การทดสอบต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานต้นฉบับ 

สํานักงานอาจดําเนินการติดต่อหรือขอข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทดสอบหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยตรง  เพื่อยืนยันว่ารายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานเป็นรายงานผลการทดสอบ
หรือเอกสารหลักฐานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิดในกรณีที่สํานักงานตรวจพบว่ารายงานผลการทดสอบหรือ 
เอกสารหลักฐานเป็นรายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานที่ถูกปลอมแปลง  หรือถูกแก้ไข  เปล่ียนแปลง  
ลดทอน  แต่งเติม  เนื้อหาหรือข้อมูลในรายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานให้ผิดแผกไป 
จากรายงานผลการทดสอบต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานต้นฉบับ  และอาจได้รับโทษตามที่มีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายอ่ืนเพิ่มเติม 

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลคําชี้แจงและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ยอมรับรายงานผลการทดสอบในกรณีที่สํานักงานร้องขอซ่ึงอาจประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑) สําเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  (๑.๑)  (๑.๒)  
(๒.๑)  หรือข้อ  ๙  (๑.๑)  (๑.๒)  (๒.๑)  แล้วแต่กรณี  ซ่ึงต้องแสดงรายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบ
ที่ได้รับการรับรองระบบงาน 

(๒) รายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน 
(๓) เอกสารหลักฐานแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบจากหน่วยงาน 

ผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ 
(๔) สําเนาใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO  9001  ของผู้ประกอบการ 
(๕) ข้อมูล  คําชี้แจง  หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนที่สํานักงานเห็นว่ามีความจําเป็น 
(๖) กรณีที่จําเป็น  สํานักงาน  หรือคณะกรรมการสามารถขอให้ผู้ประกอบการจัดทําคําแปลเอกสาร

เป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 
สํานักงานอาจดําเนินการติดต่อหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง  เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสาร 
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะ

พึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  หรือข้อกําหนดทางเทคนิค  เพื่อแสดงให้ผู้เก่ียวข้องทราบว่าเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคหรือข้อกําหนด
ทางเทคนิคโดยการพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน  หรือแสดงข้างกล่องบรรจุภัณฑ์  หรือจัดทําเป็น
เอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้   

“สอดคล้องตามมาตรฐาน  กสทช.  (เลขที่)”  หรือ  “สอดคล้องตามข้อกําหนดของ  กสทช.” 
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบการ  ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ประเภท  ก  และประเภท  ข  ตามรูปแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด  
โดยต้องแสดงเครื่องหมายให้เห็นที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในลักษณะที่อ่านออกได้ง่าย  
มองเห็นได้ง่าย  และลบเลือนได้ยาก  หากเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใดมีขนาดไม่เหมาะสมที่จะแสดง
เครื่องหมายดังกล่าว  ผู้ประกอบการต้องแสดงเครื่องหมายในวัสดุที่ใช้ร่วมกับเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้น  เช่น  บรรจุภัณฑ์  คู่มือการใช้งาน   

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใด  หรือ
ชนิดใด  ต้องระบุถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค   
เป็นกรณีเฉพาะ  ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๔ ในวาระเริ่มแรกเม่ือประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้สํานักงานออกเครื่องหมายแสดงการได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการไปพลางก่อน  จนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณา
อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรอง



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

มาตรฐานได้ด้วยตนเอง  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกเครื่องหมายดังกล่าวโดยสํานักงานให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก  ข  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๖ 
มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานจัดให้มีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลัง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด  
หรือหลายวิธีร่วมกัน  ซ่ึงอาจแตกต่างกันได้  ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์
ทางด้านเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ 

(๒) การตรวจติดตาม  ณ  สถานที่จําหน่ายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถ้อยคํา
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 

(๓) การสุ่มเลือกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต  จําหน่าย  หรือใช้งาน  มาทําการตรวจยืนยัน
ความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 

(๔) การรบัข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  หรือผู้ประกอบการรายอ่ืนถึงความไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
หรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้สํานักงาน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพความผิด  ดังนี้ 

(๑) แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ระงับการกระทําที่ ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่
ประกาศกําหนด 

(๒) ส่ังให้มีการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือระงับการผลิต  จําหน่าย  หรือใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 

(๓) เสนอให้คณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเอง
ของผู้ประกอบการ 

(๔) เสนอให้คณะกรรมการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
เป็นการชั่วคราว 

(๕) เสนอให้คณะกรรมการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
อย่างถาวร 

(๖) ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๒๗ กรณีที่สํานักงานพิจารณาไม่ให้การยอมรับหรือระงับการยอมรับรายงานผลการทดสอบ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบตามประกาศนี้  ผู้ประกอบการมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ทบทวนการพิจารณาได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้  การอุทธรณ์
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ข้อ ๒๘ ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  คณะกรรมการอาจกําหนด
มาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบการ  ภายหลังจากการเพิกถอนผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน  หรือการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว
หรือถาวรด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๙ สํานักงานไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  อันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ  
จากการปฏิบัติตามประกาศนี้เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือ
ความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่สํานักงาน 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่จําเป็นและเหมาะสม  คณะกรรมการอาจกําหนดให้ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้ทันทีก็ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



๑ 

 

ภาคผนวก ก 

รายการเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

รายการเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ 

มาตรฐานทางเทคนิค 
 

ประเภทของการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรบั
การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ภาคผนวก ซ ของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการ
ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
สําหรับการใหบ้รกิารโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๔๐๐๑-๒๕๕๕ 

ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการหรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

ประเภท ก โดยกําหนดใหร้ายงานผล
การทดสอบในหัวข้อ ๒.๑ ๒.๒ และ 
๒.๕ ของมาตรฐานทางเทคนิค ต้อง
มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ ของประกาศน้ี 

เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลง
สัญญาณในการรบัรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกจิการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
สําหรับการเช่ือมต่อไปยังระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๒๐๐๑-๒๕๕๖ 

ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ 

 ทั้งน้ี กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอปุกรณ์บางประเภทซึง่ทํางานโดยอาศัยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter) เช่ือมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (Supply mains) และมีข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ันในประกาศคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ให้จัดส่งรายงานผลการ
ทดสอบตามข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัยเฉพาะส่วนของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าได้ 



๒ 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(๑) การย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณ์ประเภท ก 

  ๑,๐๐๐ บาทต่อครัง้ต่อแบบรุ่น 

(๒) การย่ืนขอรบัรองเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณ์ประเภท ข 

  ๕,๐๐๐ บาทต่อครัง้ต่อแบบรุ่น 

(๓) การออกเครื่องหมายแสดงการได้รบัการ 
ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน 

  ๕ บาทต่อเครื่องหมาย 

 

 

หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการน้ี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


