
 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

 
 

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
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงเห็นสมควร
ประกาศกําหนดวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามประกาศนี้  ให้ใช้คํานิยามตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง   
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๖   

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติผู้ยื่นคําขอ 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบการที่ประสงค์ยื่นคําขอให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  หรือยื่นคําขอ
รับรองตนเองตามกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  หรือ   
(๒) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   
ในกรณีของนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  

จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นคําขอ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ให้สํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ  (Supplier  Code)  ส่ีหลักให้กับผู้ยื่นคําขอ 
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ  ๒  เป็นผู้ทํา  นําเข้า  หรือค้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรือ

อุปกรณ์วิทยุคมนาคม  จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย   
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ  ๒  เป็นผู้ผลิต  นําเข้า  จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย

เครื่องรับ  เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอ่ืนนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการใช้รับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก  จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่เก่ียวข้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย 

หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๕ สํานักงานรับดําเนินการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๖ ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก  ต้องยื่นเอกสารด้วย
ตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก  ก  ของประกาศนี้  ซ่ึงต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด  ๑  ของประกาศนี้   
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  

Specification)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบนั้น

เป็นไปตามหมวด  ๒  ข้อ  ๖  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

(๕) รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน  ตราอักษร  (Brand  Name)  
และแบบ/รุ่น  (Model)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๗ เอกสารประกอบการจดทะเบียนในข้อ  ๖  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ชุด  โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้  ทั้งนี้  หากเอกสารใด
เป็นสําเนา  ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว  และหากเอกสารใดเป็นภาษาอ่ืน  ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย 
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ข้อ ๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนมี  ดังนี้ 
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่ กําหนดในข้อ  ๖  พร้อมชําระค่าใช้ จ่ายใน 

การดําเนินการต่อสํานักงาน 
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ  ซ่ึงในกรณีปกติ  

จะใช้เวลาไม่เกิน  ๓  วันทําการต่อหนึ่งคําขอ  นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ 
(๓) ในระหว่างการดําเนินการ  สํานักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอ่ืน 

ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้ 
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน  โดยตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์

ของเอกสาร  และเปรียบเทียบความสอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ดังนี้ 

 (๔.๑) ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อกําหนดทางเทคนิค  สํานักงานจะไม่รับจดทะเบียน  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมเหตุผล 

 (๔.๒) ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
หรือข้อกําหนดทางเทคนิค  สํานักงานจะรับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ให้กับผู้ยื่นคําขอ 

(๕) สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว  และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
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  (ส่ีหลัก) 
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สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ  ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง  จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก  ข  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ 

หมวด  ๓ 
การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๑ สํานักงานรับดําเนินการรับรองเครื่ องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท   ข   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๓  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๑๒ ผู้ยื่นคําขอ  การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ข  ต้องยื่นเอกสาร 
ด้วยตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก  ข  ของประกาศนี้  ซ่ึงต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์   
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด  ๑  ของประกาศนี้ 
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  

Specification)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบนั้น

เป็นไปตามหมวด  ๓  ข้อ  ๙  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๕) รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน  ตราอักษร  (Brand  Name)  
และแบบ/รุ่น  (Model)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๑๓ เอกสารประกอบการขอการรับรองในข้อ  ๑๒  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ชุด  โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้  ทั้งนี้  หากเอกสารใด
เป็นสําเนา  ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว  และหากเอกสารใดเป็นภาษาอ่ืน  ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๑๔ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการรับรองมี  ดังนี้ 
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่ กําหนดในข้อ  ๖  พร้อมชําระค่าใช้ จ่ายใน 

การดําเนินการต่อสํานักงาน   
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ  ซ่ึงในกรณีปกติ  

จะใช้เวลาไม่เกิน  ๕  วันทําการต่อหนึ่งคําขอ  นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ 
(๓) ในระหว่างการดําเนินการ  สํานักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอ่ืน 

ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้ 
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณา  โดยตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร  

และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนด  
ดังนี้ 

 (๔.๑) ในกรณีผลการทดสอบ  แสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด  
สํานักงานจะไม่รับรอง  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล   

 (๔.๒) ในกรณีผลการทดสอบ  แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด  
สํานักงานจะออกใบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  ซ่ึงระบุหมายเลขการรับรอง  
(Approval  Number)  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไว้ด้วย 

(๕) สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว  
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
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  (ส่ีหลัก) 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ  ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง  จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามภาคผนวก  ข  
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ 

หมวด  ๔ 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการดําเนินการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการต่อสํานักงาน   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๘ ผู้ยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ต้องยื่นเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการตามภาคผนวก  ค  ของประกาศนี้  ซ่ึงต้องกรอก

รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมทั้งสําเนาจํานวน  ๑  ชุด 
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด  ๑  ของประกาศนี้   
(๓) เอกสารหลักฐานซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์  รายละเอียด  คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค  

และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้าน
เทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ซ่ึงอาจประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  
(Catalogue)  ข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  Specification)  รายงานผลการทดสอบ  (Test  Report)  
รายงานผลการรับรอง  (Approval  Certificate)  หรือใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน  (Certificate  
of  Conformity) 

(๔) รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน  ตราอักษร  (Brand  Name)  
และแบบ/รุ่น  (Model)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๑๙ เอกสารประกอบการรับรองตนเองของผู้ประกอบการในข้อ  ๑๘  (๓)  ต้องเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ชุด  โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้  ทั้งนี้  
หากเอกสารใดเป็นสําเนา  ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว  และหากเอกสารใดเป็นภาษาอ่ืน  
ผู้ยื่นคําขอต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย   



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๐ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการมี  ดังนี้ 
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ  ๑๘   
(๒) สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ

จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้ 
(๓) ภายหลังจากที่สํานักงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว  สํานักงานจะส่งคืน

สําเนาแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 
ข้อ ๒๑ สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้ผ่านการรับรอง

ตนเองของผู้ประกอบการแล้ว 

หมวด  ๕ 
ข้อกําหนดอ่ืน 

 
 

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนหรือรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลใดที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ซ่ึงไม่อยู่ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้สํานักงานนําวิธีการ
และขั้นตอนในประกาศนี้  มาปรับใช้กับการดําเนินการจดทะเบียนหรือการรับรอง  ตามแต่กรณี  โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ ประกาศนี้  มิให้ใช้บังคับกับการตรวจพิสูจน์เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ยึดไว้เป็น
ของกลาง  ซ่ึงดําเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง  หรือการตรวจยืนยันความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด  ตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ข้อ ๒๕ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามประกาศนี้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ฐากร  ตัณฑสิทธิ ์

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ


