แบบ มส. 03

แบบรับรองตนเองของผูป้ ระกอบการ
(Supplier’s Declaration of Conformity)

หน้า 1 จาก 2
เลขรับที่..........................

1. รายละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการ
 ร้านค้า/บุคคลธรรมดา ชื่อร้ำนค้ำ
.
โดยชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)
นำมสกุล
เลขประจำตัวประชำชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
 นิติบุคคล/หน่วยงาน ชื่อ สานักงาน กสทช.
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0011223344556
วันที่จดทะเบียน 22 มิถุนำยน 2560
ที่อยู่ เลขที่ 87 หมู่ที่
อำคำร
ตรอก/ซอย 8
ถนน
ตำบล/แขวง สำมเสนใน
อำเภอ/เขต พญำไท จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
02-271-7600
bc.standard@nbtc.go.th
โทรศัพท์
โทรสำร 02-271-7453
อีเมล์
การยื่นขอรับรองตนเอง ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำน ดังนี้
กรณีมอบอานาจ ให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ดังนี้
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 สำเนำทะเบียนพำณิชย์ (กรณีเป็นร้ำนค้ำ)
 สำเนำหนั งสื อรับ รองกำรจดทะเบี ยนนิ ติบุ คคล (มีอำยุไ ม่
เกิน ๓๐ วั น) พร้อมส ำเนำบัต รประจำตัวประชำชนผู้ มีอำนำจกระท ำ
กำรผูกพันนิติบุคคล

 หนังสือมอบอำนำจ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้มอบอำนำจ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้รับมอบอำนำจ

2. รายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประเภท/ชนิดของเครื่องวิทยุคมนำคมและอุปกรณ์ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
FEX10K
HARRIS
ตรำอักษร (Brand name)
แบบ/รุ่น(Model)…………………………………………….........…
GATES AIR
สหรัฐอเมริกำ
ผลิตโดย…………………………………………………………………………ประเทศ…………………….........……………………………………………..
กสทช. มส. 3001-2560
สอดคล้องตำมมำตรฐำน…........………………………………………....…………………………………………………………………………………….
3. เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง
เอกสำรหลักฐำน
 คุณลักษณะทำงเทคนิค (Catalogue) ของเครื่องวิทยุคมนำคมและอุปกรณ์
 ข้อกำหนดทำงวิชำกำร (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนำคมและอุปกรณ์
 รูปถ่ำยซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนำคมและอุปกรณ์ ครบทุ กด้ำน ตรำอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น
(Model) ของเครื่องวิทยุคมนำคมและอุปกรณ์นั้น
เอกสำรหลักฐำนเพื่อยืนยันว่ำสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนหรือลักษณะพึงประสงค์ทำงด้ำนเทคนิค
 เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง (แบบที่ ๑)
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
 เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง (แบบที่ ๒)
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
สำนักงำน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สำยลม) สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 7600 www.nbtc.go.th
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ข้ำพเจ้ำขอรับ รองว่ำ ข้อมู ลของเครื่องวิทยุคมนำคมและอุป กรณ์ ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิ จกำรโทรทัศน์ ตำมเอกสำร
หลักฐำนประกอบแบบรับรองตนเองมีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตำมที่คณะกรรมกำร
กำหนด
ลงชื่อ

นำยรุ่งเรือง กิจรุง่ เรือง

นำยรุ่งเรือง กิจรุง่ เรือง
)
ผู้มีอำนำจลงนำม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 1 ปณ. กรุงเทพฯ
(

(ตรำประทับ)

วันที่

22 มิถุนำยน 2560

ลงชื่อ
(

)
ผู้มีอำนำจลงนำม

ตำแหน่ง
วันที่
ผู้ ป ระกอบกำรจะต้ อ งจั ด ส่ ง แบบรั บ รองตนเองที่ ก รอกรำยละเอี ย ดครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ให้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์
และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ ง ชำติ และเก็บ รั ก ษำส ำเนำแบบรั บ รองตนเองพร้ อ มเอกสำรหลั ก ฐำนประกอบกำรรับ รองตนเอง เพื่อ ใช้ ประกอบกำรตรวจติ ด ตำม
ของสำนักงำน ภำยหลังกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน และตำมกฎหมำยอื่น (ถำมี)

4. สาหรับเจ้าหน้าที่ (ต้องลงลำยมือชื่อพร้อมลำยเซ็นทั้ง 2 คน)
ได้ตรวจเอกสำรแล้ว เห็นว่ำ  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
นำยมำนะ ขยันพำกเพียร ผู้ตรวจเอกสำร ลงชื่อ…………………………………………..
นำงมำนี ขยันอดทน
ลงชื่อ………………………………………….
ผู้รับรองผลกำรตรวจเอกสำร
( นำยมำนะ ขยันพำกเพียร )
( นำงมำนี ขยันอดทน )
วันที่ 22 / 06 / 2560
วันที่ 22 / 06 / 2560
สำนักงำน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สำยลม) สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 7600 www.nbtc.go.th

