
 

 

  

กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.)  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

(สํานักงาน กสทช.)  

กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

สรุปสาระสําคญัและกระบวนการขั้นตอนทีเ่กีย่วข้องกบั 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวทิยุคมนาคม

และอุปกรณ์ในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

 

 

(๑) ความสําคัญและวัตถุประสงคของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(๒) สาระสําคัญของประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคม

และอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๖ 

(๓) สาระสําคัญของประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

สํานักงาน กสทช. ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐  www.nbtc.go.th | www.broadcast.nbtc.go.th 
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กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๒ 

๑. ความสําคัญและวัตถุประสงคของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ความสําคัญและวัตถุประสงค 

การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนนั้น จําเปนตองมีกรอบแนวทางหรือหลักเกณฑ เพ่ือใหเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณนั้น สอดคลองและ

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว กรอบแนวทางหรือหลักเกณฑดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการจัดทํา “ประกาศ กสทช. 

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖”   

ท้ังนี้ ประกาศดังกลาวมีเปาหมายสําคัญเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐาน โดยมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน  

การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ประกอบกับการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานนั้น มีวัตถุประสงคดังนี้ 

(๑) เพ่ือใหแนใจวาเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณสามารถใชงานรวมกันกับระบบหรือโครงขาย

กระจายเสียงและโทรทัศนได และแนใจถึงประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น 

(๒) เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบหรือโครงขาย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน รวมท้ังปองกันไมใหเกิดการรบกวนในระดับรุนแรง ( Harmful 

interference) ตอเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณอ่ืน ท้ังกิจการเดียวกันและตางกิจการ 

(๓) เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคและประกันคุณภาพของบริการดานกระจายเสียงและโทรทัศน 

ตลอดจนปองกันสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคหรือผูท่ีเก่ียวของ 

สาระสําคัญ 

การกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาศัยอํานาจหนาท่ีตาม พรบ. องคกรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 

พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕) 

หลักเกณฑดังกลาวอาศัยหลักการของการยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนด อาทิ ผานการรับรองระบบงานตามขอกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยแยก

ประกาศออกเปน ๒ ฉบับ 



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๓ 

(๑) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงประกอบดวยกรอบหลักเกณฑ คํานิยาม 

การแบงประเภทอุปกรณ คุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ สิทธิและหนาท่ีของผูประกอบการ 

และมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  

(๒) ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง

วิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงประกอบดวยวิธีการยื่นขอ 

ข้ันตอนการดําเนินการ เอกสารหลักฐาน แบบคําขอ และเครื่องหมายแสดงความสอดคลองตาม

มาตรฐาน 

ท้ังนี้ แยกวิธีการและข้ันตอนดังกลาวจากประกาศ กสทช. เพ่ือใหยืดหยุนและเกิดความคลองตัวในทาง

ปฏิบัติ เนื่องจากเปนข้ันตอนภายในสํานักงาน กสทช.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๔ 

๒. สาระสําคัญของประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๖   

 ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๖  กําหนดคํานิยามท่ีสําคัญไวดังนี้ 

(๑) “เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม ตาม

กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ท่ีใชในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน และอุปกรณท่ีใชในโครงขาย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน หรืออุปกรณท่ีใชในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ตามกฎหมายวา

ดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม 

(๒) “การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความวา กระบวนการท่ีใชในการดําเนินการไมวาจะเปนการ

ทดสอบ ( Testing) การจดทะเบียน ( Registration) การรับรอง ( Certification) และกิจกรรมอ่ืนท่ี

เก่ียวเนื่องกัน เพ่ือแสดงใหเห็นวาเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณมีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค

สอดคลองตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด 

(๓) “ผูประกอบการ ” หมายความวา ผูผลิต ผูจําหนาย หรือผูนําเขาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีมี

ภาระรับผิดชอบตอเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

(๔) “หองปฏิบัติการทดสอบ ” หมายความวา หองปฏิบัติการหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการดานการ

ทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนดไว  

(๕) “รายงานผลการทดสอบ ” หมายความวา รายงานผลการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีออก

โดยหองปฏิบัติการทดสอบ วาเปนไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคท่ีคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนดไว 

(๖) “หนวยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถ (Competent Accreditation Body)” หมายความวา

หนวยรับรองระบบงานท่ีเขารวมเปนภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับรวมดานการรับรอง

หองปฏิบัติการทดสอบขององคกรระหวางประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ ( International 

Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) 

(๗) “หนวยรับรองท่ีมีความสามารถ ( Competent Certification Body)” หมายความวา หนวยรับรองท่ี

ไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยรับรองระบบงานท่ีเขารวมเปนภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับ

รวมดานการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขององคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบงาน

(International Accreditation Forum: IAF)  



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๕ 

(๘) “หนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแลของตางประเทศ ” หมายความวา หนวยงานของตางประเทศ ผูมีอํานาจ

ตามกฎหมาย ในการกํากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณภายในประเทศนั้น  

ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงของหนวยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถ หนวยรับรองท่ีมีความสามารถ และ

หองปฏิบัติการทดสอบ สามารถสรุปไดดังแผนภาพดานลางนี้ 

 



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๖ 

การแบงประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

สําหรับหลักการแบงประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนตามประกาศ กสทช. ฉบับนี้ เปนออกเปน ๓ ประเภทดังนี้ 

 

 โดยเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหใชหลักการของการ

ทดสอบตัวอยาง หรือ การทดสอบเฉพาะแบบ ( Type Testing) ซ่ึงหมายถึง การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณจํานวน ๑ เครื่องหรือมากกวา ท่ีสงมาเปนตัวอยางของแบบรุนเดียวกันกับท่ีผลิตหรือนําเขาโดยถือวา

ตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของอุปกรณแบบรุนท่ีผลิตหรือนําเขานั้นท้ังหมด 

 

 

การยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบ 

 การยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ี

ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ประเภท ก และ ประเภท ข) หองปฏิบัติการทดสอบตองมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

 

 

 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ท่ีตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

ประเภท ก (Class A Equipment) 
แจงจดทะเบียนตอสํานักงาน 

ประเภท ข (Class B Equipment) 
ขอรับการรับรองจากสํานักงาน

ท่ีตองอาศัยหลักการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ (Supplier’s Declaration of 

Conformity: SDoC)

ท่ีไดรับการยกเวนไมตองไดรับ
การตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐาน



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๗ 

 

 ประเภท ก ประเภท ข 

หองปฏิบัติการ 
ภายในประเทศ  

- ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มอก.17025 
(1)

    

- ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 
(2)

  

- ไดรับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 (กรณีหองปฏิบัติการทดสอบของ

ผูประกอบการ) 
(3)

  

- ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือการ
ทดสอบบางประเภทเปนการเฉพาะ 

- ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มอก.17025 
(1)

  

- ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 
(2)

 

- ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมเพ่ือการ
ทดสอบบางประเภทเปนการเฉพาะ 

หองปฏิบัติการ 
ของตางประเทศ  

-  ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 
(2)

  

- ไดรับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 (กรณีหองปฏิบัติการทดสอบของ

ผูประกอบการ) 
(3)

  

- ไดรับการรับรองระบบงานตาม Directive 1999/5/EC 
(4)

 

- ไดรับการข้ึนทะเบียนกับหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล
ของตางประเทศท่ีคณะกรรมการใหการยอมรับเปนราย
กรณ ี

-  ไดรับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน 

 ISO/IEC 17025 
(2)

 

-  ไดรับการรับรองระบบงานตาม Directive 1999/5/EC 
(4)

 

 

(1)
 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม (สมอ.) 

(2)
 จากหนวยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถ (Competence Accreditation Body)  

(3)
 จากหนวยรับรองท่ีมีความสามารถ (Competence Certification Body)  

(4) 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  

 

 

 

 



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๘ 

เครื่องหมายและถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน 

 นอกจากนี้ ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ยังไดระบุถึงเครื่องหมายและถอยคําแสดงความสอดคลองของเครื่อง

วิทยุคมนาคมและอุปกรณแตละประเภทไวดังนี้ 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ท่ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ท่ีตองอาศัยหลักการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ (Supplier’s 

Declaration of Conformity: 
SDoC) 

ประเภท ก ประเภท ข 

สํานักงานออกหมายเลขการจดทะเบียน 
สํานักงานออกใบรับรอง 
และหมายเลขการรับรอง 

- 

ตองแสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ ประเภท ก และประเภท ข ตามรูปแบบท่ีสํานักงานประกาศ

กําหนด 

- 

ผูประกอบการมีหนาท่ีจัดใหมีถอยคําแสดงความสอดคลองฯ  
“สอดคลองตามมาตรฐาน กสทช. (เลขท่ี)” หรือ “สอดคลองตามขอกําหนดของ กสทช.” 

 

 

มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ตามประกาศ กสทช. ฉบับนี้ กําหนดใหสํานักงานจัดใหมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเองของผูประกอบการ โดยใชวิธีการหนึ่ง

วิธีการใด หรือหลายวิธีรวมกัน ซ่ึงอาจแตกตางกันได ข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ

ดังตอไปนี้  

(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดาน

เทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจากผูประกอบการ  

(๒) การตรวจติดตาม ณ สถานท่ีจําหนายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถอยคําแสดงความ

สอดคลองตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิค  

(๓) การสุมเลือกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีผลิต จําหนาย หรือใชงาน มาทําการตรวจยืนยันความ

สอดคลองตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิค  

(๔) การรับขอรองเรียนของผูใชบริการ หรือผูประกอบการรายอ่ืนถึงความไมสอดคลองตามมาตรฐานหรือ

ลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิค  

 



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๙ 

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและ

หลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 

ตามภาคผนวก ก ของประกาศฉบับนี้ กําหนดรายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจําแนกตามประเภท

ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ ดังนี้  

 

รายการเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ 

มาตรฐานทางเทคนิค 
 

ประเภทของการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 

เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงสําหรับ
การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง
สําหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ภาคผนวก ซ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่องหลักเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องสง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ
สําหรับการใหบริการโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๔๐๐๑-๒๕๕๕ 

ใหใชหลักการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการหรือตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ประเภท ก โดยกําหนดใหรายงานผล
การทดสอบในหัวขอ ๒.๑ ๒.๒ และ 
๒.๕ ของมาตรฐานทางเทคนิค ตองมี
คุณสมบัติตามขอ ๙ ของประกาศน้ี 

เครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลง
สัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก 
สําหรับการเช่ือมตอไปยังระบบ
โทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV) 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๒๐๐๑-๒๕๕๖ 

ใหใชหลักการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ 

 

ท้ังน้ี กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณบางประเภทซึ่งทํางานโดยอาศัยอุปกรณแปลงไฟฟา ( Adapter) เช่ือมตอกับแหลงจาย

ไฟฟาประธาน ( Supply mains) และมีขอกําหนดทางเทคนิคดานคุณลักษณะทางไฟฟาเฉพาะดานความปลอดภัยของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณน้ันในประกาศคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวา

ดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ใหจัดสงรายงานผลการทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิคดาน

คุณลักษณะทางไฟฟาเฉพาะดานความปลอดภัยเฉพาะสวนของอุปกรณแปลงไฟฟาได  

 



กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
สํานักงาน กสทช.          ๑๐ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์โดย
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ตามภาคผนวก ข ของประกาศฉบับน้ี กําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดังน้ี 

 

(๑) การย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณ์ประเภท ก 

  ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้งต่อแบบรุ่น 

(๒) การย่ืนขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณ์ประเภท ข 

  ๕,๐๐๐ บาทต่อครั้งต่อแบบรุ่น 

(๓) การออกเคร่ืองหมายแสดงการได้รับการ 
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

  ๕ บาทต่อเคร่ืองหมาย 

หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการน้ี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๑๑ 

๓. สาระสําคัญของประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองตามประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ . ๒๕๕๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ 

และขอ ๒๒  

โดยประกาศ กสทช. ดังกลาว ระบุใหสํานักงาน กสทช. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

สําหรับการจดทะเบียนและการรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน การดําเนินการรับรองตนเองของผูประกอบการ ตลอดจนการออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการ

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ซ่ึงประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปนการแยกวิธีการและข้ันตอนออกจากประกาศ 

กสทช. เพ่ือใหยืดหยุนและเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ เนื่องจากเปนข้ันตอนภายในสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ให

อาศัยคํานิยามตามประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

คุณสมบัติผูย่ืนขอ 

ผูประกอบการท่ีประสงคยื่นคําขอใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน หรือยื่นคําขอรับรองตนเองตาม

กระบวนการรับรองตนเองของผูประกอบการ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้   

  (๑)  เปนบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย หรือ   

  (๒) เปนนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

 ในกรณีของนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ หรือมีสถานท่ีตั้งอยูในตางประเทศ จะตองมีตัวแทน

ท่ีเปนบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเปนผูยื่นคําขอ  

 ใหสํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผูประกอบการ (Supplier Code) สี่หลักใหกับผูยื่นคําขอ  

 

 

 



กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
สํานักงาน กสทช.          ๑๒ 

ขั้นตอนการจดทะเบยีนเครือ่งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ก) 

เอกสารที่ต้องยื่น :  

 แบบคําขอตามภาคผนวก ก 

 เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical 
Specification) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

 รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบน้ันเป็นไปตาม

หมวด ๒ ข้อ ๖ ของประกาศ กสทช.ฯ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

 รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และ
แบบ/รุ่น (Model) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ัน  

ขั้นตอน : 

ผู้ย่ืนคําขอจัดส่งเอกสารและชําระค่าใช้จา่ยต่อสํานักงาน

โดยสํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จ

สํานักงานเริ่มพจิารณาคําขอ

ต้องการข้อมูลหรือเอกสาร

อ่ืนท่ีจําเป็น ?

กรณีปรกติไม่เกิน ๓ วัน
ทําการ นับจากเริ่ม
พิจารณาคําขอ

สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน 

สอดคล้องตามมาตรฐานทาง

เทคนิคหรือข้อกําหนดทาง

เทคนิค ?

ไม่รับจดทะเบียน 
และแจ้งให้ผู้ยื่นคํา

ขอทราบ

รับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียนให้กับผู้ย่ืนคําขอ

สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูล ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน และจะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

  



กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
สํานักงาน กสทช.          ๑๓ 

ขั้นตอนการรบัรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ประเภท ข) 

เอกสารที่ต้องยื่น :  

 แบบคําขอตามภาคผนวก ข 

 เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical 
Specification) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

 รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบน้ันเป็นไปตาม

หมวด ๓ ข้อ ๙ ของประกาศ กสทช.ฯ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

 รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และ
แบบ/รุ่น (Model) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ัน  

ขั้นตอน : 

ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสารและชําระค่าใช้จา่ยต่อสํานักงาน

โดยสํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จ

สํานักงานเริ่มพจิารณาคําขอ

ต้องการข้อมูลหรือเอกสาร

อ่ืนท่ีจําเป็น ?

กรณีปรกติไม่เกิน ๕ วัน
ทําการ นับจากเริ่ม
พิจารณาคําขอ

สํานักงานจะดําเนินการพิจารณารับรอง 

สอดคล้องตามมาตรฐานทาง

เทคนิคหรือข้อกําหนดทาง

เทคนิค ?

ไม่รับรองและแจ้งให้

ผู้ยื่นคําขอทราบ

ออกใบรับรองตัวอย่าง ซ่ึงระบุหมายเลขการรับรอง (Approval Number)

สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูล ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน และจะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

  



กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
สํานักงาน กสทช.          ๑๔ 

ขั้นตอนการรบัรองตนเองของผู้ประกอบการ 

เอกสารที่ต้องยื่น :  

 แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการตามภาคผนวก ค พรอ้มสําเนา 

 เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 เอกสารหลักฐานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียด คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค และ
ข้อมูลการตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้าน

เทคนิคของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึ่งอาจประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค 
(Catalogue) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) รายงานผลการทดสอบ (Test 
Report) รายงานผลการรับรอง (Approval Certificate) หรือใบรับรองแสดงความสอดคล้องตาม

มาตรฐาน (Certificate of Conformity)  

 รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และ
แบบ/รุ่น (Model) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ัน  

ขั้นตอน : 

ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสาร

สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ของเอกสาร และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนท่ีจําเป็นต่อการดําเนินการ

เพิ่มเติมได้

สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูล

สํานักงานประทับตราและส่งคืนสําเนาแบบรับรอง

ตนเองของผู้ประกอบการ

ภายหลังจากที่สํานักงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

เอกสารแล้ว จะส่งคืนสําเนาแบบรับรองตนเองฯ
  

 



กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน (ทส.) 

สํานักงาน กสทช.          ๑๕ 

เครื่องหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน 

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณประเภท ก และประเภท ข ภายหลังผานการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานแลว ผูประกอบการมีหนาท่ีตองแสดงเครื่องหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน โดยสํานักงานจะ

ออกเครื่องหมายดังกลาวใหกับผูประกอบการ ตามจํานวนท่ีผูประกอบการแจงความประสงค เปนรายครั้ง  

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ประเภท ก ประเภท ข 

  

YYYYYY หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน (หกหลัก)  

ZZ หมายถึง เลข ป ค.ศ. ท่ีจดทะเบียน (สองหลักสุดทาย) 

XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผูประกอบการ (สี่หลัก) 

AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง (หกหลัก)  

BB หมายถึง เลข ป ค.ศ. ท่ีรับรอง (สองหลักสุดทาย) 

XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผูประกอบการ (สี่หลัก)  

 

 

 




