เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๒ กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการจดทะเบียนและการรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการดําเนินการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ตลอดจนการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ดังกล่าว
เพื่อให้การดําเนินการตามประกาศดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็น สมควร
ประกาศกําหนดวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เพื่ อประโยชน์ ในการดํ าเนิ น การตามประกาศนี้ ให้ ใ ช้คํ านิ ย ามตามที่กํ า หนดไว้ ใ น
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์แ ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวด ๑
คุณสมบัติผู้ยื่นคําขอ
ข้อ ๒ ผู้ประกอบการที่ประสงค์ยื่นคําขอให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน หรือยื่นคําขอ
รับรองตนเองตามกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ
(๒) เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในกรณีข องนิติบุคคลที่จั ด ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่ างประเทศ
จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นคําขอ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ให้สํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (Supplier Code) สี่หลักให้กับผู้ยื่นคําขอ
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ ๒ เป็นผู้ทํา นําเข้า หรือค้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรือ
อุปกรณ์วิทยุคมนาคม จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ ๒ เป็นผู้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย
เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการใช้รับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญ าตที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย
หมวด ๒
การจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๕ สํา นั ก งานรั บ ดํา เนิ น การจดทะเบี ย นเครื่อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ป ระเภท ก
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ต้องยื่นเอกสารด้วย
ตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก ก ของประกาศนี้ ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของประกาศนี้
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical
Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แ สดงให้เห็น ว่ารายงานผลการทดสอบนั้น
เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name)
และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๗ เอกสารประกอบการจดทะเบีย นในข้อ ๖ (๓) และ (๔) ต้องเป็น ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารใด
เป็นสําเนา ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่น ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนมี ดังนี้
(๑) ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การส่ ง เอกสารตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๖ พร้ อ มชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินการต่อสํานักงาน
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ ซึ่งในกรณีปกติ
จะใช้เวลาไม่เกิน ๓ วันทําการต่อหนึ่งคําขอ นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ
(๓) ในระหว่างการดํา เนิน การ สํานัก งานอาจแจ้งให้ผู้ ยื่น คําขอจัด ส่งข้อ มูลหรือเอกสารอื่ น
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
ของเอกสาร และเปรียบเทียบความสอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ท างด้านเทคนิค
ที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
(๔.๑) ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อกําหนดทางเทคนิค สํานักงานจะไม่รับจดทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมเหตุผล
(๔.๒) ในกรณี เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานทางเทคนิ ค
หรือข้อกําหนดทางเทคนิค สํานักงานจะรับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องวิท ยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ให้กับผู้ยื่นคําขอ
(๕) สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน ทั้งนี้ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๙ ผู้ป ระกอบการมี ห น้ าที่ ต้ อ งแสดงเครื่ อ งหมายการได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีรูปแบบ ดังนี้

โดย YYYYYY หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน (หกหลัก)
ZZ
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดท้าย)
XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (สี่หลัก)

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน การยื่น ขอจดทะเบียนเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ ายในการดํา เนิ น การออกเครื่อ งหมายแสดงการได้รั บการตรวจสอบและรั บรองให้เ ป็น ไปตาม
ภาคผนวก ข ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๓
การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ข้อ ๑๑ สํ า นั ก งานรั บ ดํ า เนิ น การรั บ รองเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ป ระเภท ข
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิท ยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๒ ผู้ยื่น คําขอ การรับรองเครื่องวิทยุค มนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ต้องยื่น เอกสาร
ด้วยตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก ข ของประกาศนี้ ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของประกาศนี้
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical
Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แ สดงให้เห็น ว่ารายงานผลการทดสอบนั้น
เป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name)
และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๑๓ เอกสารประกอบการขอการรับรองในข้อ ๑๒ (๓) และ (๔) ต้องเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้ หากเอกสารใด
เป็นสําเนา ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่น ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๑๔ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการรับรองมี ดังนี้
(๑) ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การส่ ง เอกสารตามที่ กํ า หนดในข้ อ ๖ พร้ อ มชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินการต่อสํานักงาน
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ ซึ่งในกรณีปกติ
จะใช้เวลาไม่เกิน ๕ วันทําการต่อหนึ่งคําขอ นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ
(๓) ในระหว่างการดํา เนิน การ สํานัก งานอาจแจ้งให้ผู้ ยื่น คําขอจัด ส่งข้อ มูลหรือเอกสารอื่ น
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณา โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนด
ดังนี้
(๔.๑) ในกรณีผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด
สํานักงานจะไม่รับรอง และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล
(๔.๒) ในกรณีผลการทดสอบ แสดงให้เห็น ว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด
สํานักงานจะออกใบรับรองตัว อย่างเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ัน ซึ่งระบุหมายเลขการรับรอง
(Approval Number) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไว้ด้วย
(๕) สํานักงานจะเก็บบัน ทึกข้อมูลของเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว
และประกาศให้ท ราบโดยทั่ว กั น ทางระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของสํานั กงาน ทั้งนี้ จะประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๑๕ ผู้ป ระกอบการมี ห น้ าที่ ต้ อ งแสดงเครื่ อ งหมายการได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีรูปแบบ ดังนี้

โดย AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง (หกหลัก)
BB
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่รับรอง (สองหลักสุดท้าย)
XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (สี่หลัก)

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนิน การออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามภาคผนวก ข
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานของเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมและอุ ป กรณ์ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้
หมวด ๔
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๗ ผู้ ป ระกอบการดํ า เนิ น การยื่ น แบบรั บ รองตนเองของผู้ ป ระกอบการต่ อ สํ า นั ก งาน
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิท ยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๘ ผู้ยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แบบรับรองตนเองของผู้ป ระกอบการตามภาคผนวก ค ของประกาศนี้ ซึ่งต้องกรอก
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งสําเนาจํานวน ๑ ชุด
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด ๑ ของประกาศนี้
(๓) เอกสารหลักฐานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียด คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อยืน ยัน ว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้าน
เทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งอาจประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค
(Catalogue) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) รายงานผลการทดสอบ (Test Report)
รายงานผลการรับรอง (Approval Certificate) หรือใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Certificate
of Conformity)
(๔) รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name)
และแบบ/รุ่น (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น
ข้อ ๑๙ เอกสารประกอบการรั บ รองตนเองของผู้ ป ระกอบการในข้ อ ๑๘ (๓) ต้ อ งเป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด โดยเป็นเอกสารต้น ฉบับหรือสําเนาก็ได้ ทั้งนี้
หากเอกสารใดเป็นสําเนา ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว และหากเอกสารใดเป็นภาษาอื่น
ผู้ยื่นคําขอต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๒๐ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการมี ดังนี้
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ ๑๘
(๒) สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความครบถ้ว นสมบูรณ์ของเอกสาร และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ
จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้
(๓) ภายหลังจากที่สํานักงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว สํานักงานจะส่งคืน
สําเนาแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ข้อ ๒๑ สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้ผ่านการรับรอง
ตนเองของผู้ประกอบการแล้ว
หมวด ๕
ข้อกําหนดอื่น
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนหรือรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลใดที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิท ยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งไม่อยู่ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สํานักงานนําวิธีการ
และขั้นตอนในประกาศนี้ มาปรับใช้กับการดําเนินการจดทะเบียนหรือการรับรอง ตามแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ ประกาศนี้ มิให้ใช้บังคับกับการตรวจพิสูจน์เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ยึดไว้เป็น
ของกลาง ซึ่งดําเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการตรวจยืนยันความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด ตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ข้อ ๒๕ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

