+

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
Office of the National Broadcasting and
Telecommunications Commission (NBTC)

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดย สุสภัภทรสทธ
ทรสิทธิ์ สวนสข
สวนสุข
เลขานุการคณะทํางานจัดทําร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ฯ
กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)

+

หัวข้อหลัก
หวขอหลก
 ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอปกรณ์
คมนาคมและอุ
ปกรณในกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 สาระสําคัญของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 สาระสําคัญของประกาศสํานักงาน

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
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+
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ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

+

ความสําคัญและวัตถประสงค์
ความสาคญและวตถุ
ประสงค
 การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์นั้น จําเป็นต้องมีกรอบแนวทางหรือหลักเกณฑ์ เพื่อให้เครื่องวิทยุุคมนาคม
หรืออุปกรณ์นั้น สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ กรอบแนวทางหรือหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดทํา “ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครือื่ งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใ์ นกิจการกระจายเสียี งและกิจการโทรทั
โ ศน์์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายสําคัญเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐาน โดยมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียี วกัน
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ความสําคัญและวัตถประสงค์
ความสาคญและวตถุ
ประสงค (ตอ)
(ต่อ)

NBTC

 การกํําหนดมาตรฐานทางเทคนิค
ิ สําํ หรับั เครือ่ื งวิทิ ยุคมนาคมและอุปกรณ์ใ์ นกิจิ การกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกอบกับการกําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานนั้น มีมวตถุ
มาตรฐานนน
วัตถประสงค์
ประสงคดงน
ดังนี้

+

1)

เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกันกับระบบหรือโครงข่ายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ได้ และแน่ใจถึงประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น

2)

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบหรือโครงข่าย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในกิจการ
กระจายเสยงและโทรทศน
สี
โ ัศ ์ รวมทงปองกนไมใหเกดการรบกวนในระดบรุ
ั้ ป้ ั ไ ่ใ ้ ิ
ใ ั นแรง (Harmful
(H f l
interference) ต่อเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์อื่น ทั้งกิจการเดียวกันและต่างกิจการ

3)

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและประกันคุณภาพของบริการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจน
ป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

สาระสําคัญ
สาระสาคญ

 การกําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาศัยอํานาจหน้าที่ตาม พรบ. องค์กร

จัดสรรคลืน่ ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โ
โทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พรบ. วิทิ ยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ (และที
(
แี่ ก้ไ้ ขเพิม่ิ เติิม พ.ศ.
๒๕๓๕)
 อาศัยหลักการของการยอมรับรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนด อาทิ ผ่านการรับรองระบบงานตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025
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สาระสําคัญ (ตอ)
สาระสาคญ
(ต่อ)

NBTC

 แยกประกาศออกเป็น ๒ ฉบับ
๑.

ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖
- ประกอบด้วยกรอบหลักเกณฑ์ คํานิยาม การแบ่งประเภทอุปกรณ์ คุณสมบัติของ
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ และมาตรการกํากับดูแล
ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

๒.

ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
- ประกอบด้ว้ ยวิธิ กี ารยื่ืนขอ ขันั้ ตอนการดํําเนิินการ เอกสารหลักั ฐาน แบบคําํ ขอ และ
เครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
- แยกวธการและขนตอนดงกลาวจากประกาศ
ิี
ั้
ั ่
ป ศ กสทช.
ส ช เพอใหยดหยุ
ื่ ใ ้ ื ่นและเกดความ
ิ
คล่องตัวในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นขั้นตอนภายในสํานักงาน กสทช.

+
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สาระสําคัญของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖

+

หัวข้อ
หวขอ
 ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ

NBTC

อุปกรณในกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน
ใ์ ิ
สี
ิ โ ัศ ์ พ.ศ.
ศ ๒๕๕๖
๒๕๕
 โครงสร้างของประกาศ กสทช.
 คานยาม
คํานิยาม
 การแบ่งประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
 เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้น
 เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก และ ข
 เครื่องหมายและถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
 มาตรการกากบดู
มาตรการกํากับดแลภายหลั
แลภายหลงการตรวจสอบและรบรองมาตรฐาน
งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 ภาคผนวก ก รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทของการ
ฐ
กการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและหลั
 ภาคผนวก ข ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

+

โครงสร้างของประกาศ กสทช.
โครงสรางของประกาศ
กสทช


ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พพ.ศ.
กระจายเสยงและกจการโทรทศน
ศ ๒๕๕๖ แบงออกเปน
แบ่งออกเป็น ๖ หมวด และ ๒ ภาคผนวก



นิยาม (ข้อ ๒)



หมวด ๑ ขอบข่าย การใช้บังคับ และข้อยกเว้น
 ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์



หมวด ๒ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องฯ ประเภท ก
 ลักษณะของรายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน ซึง่
รวมถึงคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการทดสอบ
 การจดทะเบียน :registration number



หมวด ๓ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องฯ ประเภท ข
 ลักษณะของรายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอการรับรอง ซึ่ง
รวมถึงคณสมบั
รวมถงคุ
ณสมบตของหองปฏบตการทดสอบ
ติของห้องปฏิบัติการทดสอบ
 การรับรอง :approval certificate และ approval number
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+

+

โครงสร้างของประกาศ กสทช.
โครงสรางของประกาศ
กสทช (ตอ)
(ต่อ)


หมวด ๔ การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ



หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ
 ภาระรับผิดชอบในการผลิต จําหน่าย หรือนําเข้า
 การดดแปลง
การดัดแปลง : ลกษณะทตองแจงตอสานกงาน
ลักษณะที่ต้องแจ้งต่อสํานักงาน
 การปลอมแปลงแก้ไขรายงานผลการทดสอบ
 จัดให้มีถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
 การแสดงเครืื่องหมายการได้
ไ ้รับการตรวจสอบและรัับรองมาตรฐาน (ประเภท
ป
ก และ ข)



หมวด ๖ มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 วิธีการในการกํ
ใ
ากับดูแลภายหลัง
 การดําเนินการกรณีกระทําความผิด



ภาคผนวก ก รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผูป้ ระกอบการ



ภาคผนวก ข ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์โดยสํานักงาน

คํานิยาม
คานยาม
 “เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์”

หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุ
คมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
และอปกรณ์
และอุ
ปกรณทใชในโครงขายกระจายเสยงหรอโทรทศน
ที่ใช้ในโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรออุ
หรืออปกรณ์
ปกรณทใชในกจการกระจาย
ที่ใช้ในกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุุกระจายเสียง วิทยุโุ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 “การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน”
รองมาตรฐาน”

หมายความว่า กระบวนการที่ใช้ในการดําเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ (Testing) การจดทะเบยน
ไมวาจะเปนการทดสอบ
การจดทะเบียน (Registration) การรบรอง
การรับรอง
(Certification) และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและ
ฐ
กษณะพึง
อุุปกรณ์มคี ุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคสอดคล้องตามมาตรฐานและลั
ประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด

NBTC

NBTC

+

คํานิยาม (ตอ)
คานยาม
(ต่อ)

NBTC

 “ผูป
้ ระกอบการ”
ระกอบการ”

หมายความว่า ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย หรือผู้นําเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ที่มีภาระรับผิดชอบต่อเครือ่ งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย หรื
สญชาตไทย
หรอนตบุ
อนิติบคคลที
คคลทจดตงขนตามกฎหมายไทย
่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

 “ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ารทดสอบ””

หมายความว่า ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่
ให้บริการด้านการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานและลักษณะพึง
ประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้
โทรคมนาคมแหงชาตกาหนดไว

 “รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ””

หมายความว่า รายงานผลการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ท่อี อกโดยห้องปฏิบตั ิการทดสอบ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์
ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้
โทรคมนาคมแหงชาตกาหนดไว

+

คํานิยาม (ตอ)
คานยาม
(ต่อ)
 “หน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ

(Competent Accreditation Body)
Body)”
หมายความว่าหน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับร่วม
ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
ดานการรบรองหองปฏบตการทดสอบขององคกรระหวางประเทศวาดวยการรบรอง
ห้องปฏิบตั ิการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC)

 “หน่วยรับรองที่มค
ี วามสามารถ (Competent Certification Body)” หมายความว่า

หน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลง
นามในความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบการบริหารงานคณภาพขององค์
นามในความตกลงการยอมรบรวมดานการรบรองระบบการบรหารงานคุ
ณภาพขององคการ
การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน(International Accreditation Forum: IAF)
 “หน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ”
งประเทศ”

หมายความว่า หน่วยงานของ
ต่างประเทศ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ในการกํากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยคมนาคมและอปกรณ์
มาตรฐานของเครองวทยุ
คมนาคมและอุปกรณภายในประเทศนน
ภายในประเทศนั้น

NBTC

+

“หน่วยร ับรองระบบงานทีม
่ ค
ี วามสามารถ
(Competent Accreditation Body)”

หน่วยร ับรองระบบงาน

NBTC

ลงนามความตกลง
การยอมร ับร่วม

(Accreditation body)

(MRA)

ประเมินความสามารถ

ห้องปฏิบ ัติการทดสอบ

ออกรายงานผลการทดสอบ
ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

+

“หน่วยร ับรองทีม
่ ค
ี วามสามารถ

(Competent Certification Body)”

หน่วยร ับรองระบบงาน

NBTC

ลงนามความตกลง
การยอมร ับร่วม

((Accreditation body)
y)

(MRA)

ประเมินความสามารถ

หน่ว
่ ยร ัับรอง

(Certification Body)
ป
ิ ความสอดคล้
ส
้ ง
ประเมิ
น
อ

ตาม ISO 9001

ผูป
ู ้ ระกอบการ

ออกรายงานผลการทดสอบ

ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

+

การแบ่งประเภทของเครื่องวิทยคมนาคมและอปกรณ์
การแบงประเภทของเครองวทยุ
คมนาคมและอุปกรณ

NBTC

 แบ่งประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์เป็น ๓ ประเภทดังนี้
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน **

ที่ต้องอาศัยหลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of
Conformity:
y SDoC))

ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ประเภท ก (Class A Equipment)
แจ้ง้ จดทะเบีียนต่อสํํานักั งาน

ประเภท ข (Class B Equipment)
ขอรับการรับรองจากสํานักงาน

+

เครื่องวิทยคมนาคมและอปกรณ์
เครองวทยุ
คมนาคมและอุปกรณทไดรบการยกเวน
ที่ได้รับการยกเว้น
 เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ท่ไี ด้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานตามประกาศนี้ มีดังต่อไปนี้
๑.

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ประกอบการเรียนการสอน
การศึกษา การวิจัยและพัฒนา ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดยมิได้มีจุดมุง่ หมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์

๒.

เครื่องวิทยุุคมนาคมและอุปุ กรณ์ที่นํามาใช้ในการปฏิฏบัติงานของทบวงการชํานัญพิเศษแห่ง
สหประชาชาติ

๓.

เครองวทยุ
เครื
่องวิทยคมนาคมและอปกรณ์
คมนาคมและอุปกรณทนาเขาในลกษณะเปนของใชสวนตว
ที่นําเข้าในลักษณะเป็นของใช้สว่ นตัว (Personal
(P
l effects)
ff t )
เป็นการชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์ และนําออกนอกประเทศ
เมื่อหมดความจําเป็นในการใช้งาน

NBTC

+ เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก และ ข


การยอมรับรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ประเภท ก และ ประเภท ข) ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

NBTC

ประเภท ก

ประเภท ข

ห้องปฏิบัติการ
ภายในประเทศ

- ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มอก.17025 *
- ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 **
- ไดรบการรบรองระบบการบรหารงานคุ
ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคณภาพตามมาตรฐาน
ณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001 (กรณีห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการ) ***
- ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบบาง
ประเภทเป็นการเฉพาะ

- ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มอก.17025 *
- ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 **
ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบบาง
- ตามทคณะกรรมการประกาศกาหนดเพมเตมเพอการทดสอบบาง
ประเภทเป็นการเฉพาะ

ห้องปฏิบัติการ
ของต่างประเทศ

- ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 **
- ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001 (กรณีห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการ) ***
- ได้
ไ รับการรับรองระบบงานตาม Directive 1999/5/EC ****
-ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของ
ต่างประเทศทีค่ ณะกรรมการให้การยอมรับเป็นรายกรณี

- ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 **
- ได้รับการรับรองระบบงานตาม Directive 1999/5/EC ****

* จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.)
** จากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ (Competence Accreditation Body)
*** จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ (Competence Certification Body)
**** 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

+

เครองหมายและถอยคา
เครื
่องหมายและถ้อยคํา
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ฐ
ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ทตองไดรบการตรวจสอบและรบรองมาตรฐาน
ประเภท ก

ประเภท ข

สํานักงานออกหมายเลขการจดทะเบียน

สํานักงานออกใบรับรอง
และหมายเลขการรับรอง

NBTC

ทีทตองอาศยหลกการรบรองตนเอง
่ต้องอาศัยหลักการรับรองตนเอง
ของผู้ประกอบการ (Supplier’s
Declaration of Conformity:
SD C)
SDoC)

ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก และประเภท ข ตามรูปแบบที่สํานักงานประกาศ
ํ
กาหนด
ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยคําแสดงความสอดคล้องฯ
ฐ กสทช. (เลขที่)” หรือ “สอดคล้องตามข้อกําหนดของ กสทช.”
“สอดคล้องตามมาตรฐาน

-

+
มาตรการกํากับดแลภายหลั
มาตรการกากบดู
แลภายหลงการตรวจสอบและรบรองมาตรฐาน
งการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
NBTC



ให้สํานักงานจัดให้มีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลังการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานหรือการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธีร่วมกัน ซึ่งอาจ
แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ
(๒) การตรวจติดตาม ณ สถานที่จําหน่ายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถ้อยคําแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
(๓) การสุ่มเลือกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต จําหน่าย หรือใช้งาน มาทําการตรวจยืนยันความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค
(๔) การรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ หรือผู้ประกอบการรายอื่นถึงความไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึง
ประสงค์ทางด้านเทคนิค

+ ภาคผนวก ก
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
มาตรฐานทางเทคนิค
รายการเครือ่ งวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการ
มาตรฐานทางเทคนิคเครือ่ งส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ภาคผนวก ซ
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การอนุุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุุกระจายเสียง พ.ศ.
๒๕๕๕)
เครองวทยุ
เครื
่องวิทยคมนาคมและอปกรณ์
คมนาคมและอุปกรณสาหรบ
สําหรับ มาตรฐานทางเทคนค
มาตรฐานทางเทคนิค
การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ กสทช.มส. ๔๐๐๑-๒๕๕๕
ดิจิตอล
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ประเภทของการตรวจสอบและ
รบรองมาตรฐาน
ั
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ใหใชหลกการรบรองตนเองของ
ผู้ประกอบการหรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด

+ ภาคผนวก ก
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (ต่อ)
รายการเครือ่ งวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
เครองรบสญญาณโทรทศนภาคพนดนใน
ระบบดิจิตอล

เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลง
สัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อไปยัง
ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)

มาตรฐานทางเทคนิค

NBTC

ประเภทของการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน
ประเภท ก โดยกาหนดใหรายงานผล
โดยกําหนดให้รายงานผล
การทดสอบในหัวข้อ ๒.๑ ๒.๒ และ
๒.๕ ของมาตรฐานทางเทคนิค ต้องมี
คุณสมบัตั ิตามข้อ้ ๙ ของประกาศนี
ป
้ี
ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ

มาตรฐานทางเทคนคค
มาตรฐานทางเทคนิ
กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรฐานทางเทคนิค
กสทช.มส. ๒๐๐๑-๒๕๕๖

ทั้งนี้ กรณีเครือ่ งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทซึง่ ทํางานโดยอาศัยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter) เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (Supply mains)
และมีข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัยของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นในประกาศคณะกรรมการกิจการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ให้จัดส่งรายงานผลการทดสอบตาม
ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัยเฉพาะส่วนของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าได้

+ ภาคผนวก ข
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โ
โทรคมนาคมแห่
ง่ ชาติิ
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(๑) การยนขอจดทะเบยนเครองวทยุ
การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยคมนาคมและ
คมนาคมและ

๑ ๐๐๐
๑,๐๐๐

บาทต่อครัง้ ต่อแบบร่น
บาทตอครงตอแบบรุ

อุปกรณ์ประเภท ก
( ) การยื่นขอรับรองเครื่องวิทยคมนาคมและ
(๑)
ุ

,
๕,๐๐๐

บาทต่อครัง้ ต่อแบบรุุ่น

อุปกรณ์ประเภท ข
(๑) การออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการ

๕

บาทต่อเครื่องหมาย

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

+
NBTC

สาระสําคัญของ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

+

หัวข้อ
หวขอ
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โโทรคมนาคมแหงชาต
่ ิ เรอง
ื่ หลกเกณฑและวธการตรวจสอบและรบรองมาตรฐานของเครอง
ั
์ ิี
ส
ั
ื่
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 ความเปนมา
ความเป็นมา
 โครงสร้างของประกาศสํานักงาน กสทช.
 คุณสมบัติผู้ยื่นขอ
 ขั้นตอนในการยื่นขอจดทะเบียน (ประเภท ก)
 ขั้นตอนในการยื่นขอการรับรอง (ประเภท ข)
 เครองหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน
เครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
 ขั้นตอนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

NBTC

+

+

ความเป็นมา
ความเปนมา


จัดทําขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตาม ประกาศ กสทช. เรือ่ ง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ งวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๒



โดยประกาศ กสทช. ดังกล่าว ระบุให้สํานักงาน กสทช. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
สําหรับการจดทะเบียนและการรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ การดําเนินการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ตลอดจนการออกเครื่องหมายแสดงการ
ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



เพื่อให้การดําเนินการตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว



เป็นการแยกวิธีการและขัน้ ตอนออกจากประกาศ กสทช. เพื่อให้ยืดหยุ่นและเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ
เนื่องจากเป็นขัน้ ตอนภายในสํานักงาน กสทช.



ทั้งนี้ ให้อาศัยคํานิยามตามประกาศ กสทช.

โครงสร้างของประกาศสํานักงาน กสทช.
โครงสรางของประกาศสานกงาน
กสทช

 ประกาศสานกงานคณะกรรมการกจการกระจายเสยง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจการโทรทศน
กิจการโทรทัศน์ และกิ
และกจการ
จการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น
๕ หมวด และ ๓ ภาคผนวก ดังนี้
 หมวด ๑ คุณสมบัติผู้ยื่นคําขอ
 หมวด ๒ การจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
 หมวด ๓ การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
 หมวด ๔ การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
 หมวด ๕ ข้อกําหนดอื่น
 ภาคผนวก ก แบบคําขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
 ภาคผนวก ข แบบคําขอรับบริการรับรองเครือ
่ งวิทยุุคมนาคมและอุปุ กรณ์
 ภาคผนวก ค แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

NBTC

NBTC

+

คุคณสมบั
ณสมบตผู
ติผย้ ื่นนขอ
ขอ

NBTC

 ผู้ประกอบการที่ประสงค์ย่น
ื คําขอให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน หรือยื่นคําขอ

รับรองตนเองตามกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติดังต่อไปนี้
(๑)

เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ

(๒)

เป็นนิติบคคลซึ
เปนนตบุ
คคลซงจดตงขนตามกฎหมายไทย
ง่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

 ในกรณีของนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ย่ืนคําขอ
 ให้สํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ ((Supplier
pp Code)) สี่หลักให้กบั ผู้ยื่น

คําขอ

ยน
+ ขั้นตอนในการยื่นขอจดทะเบี
ผูู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสารและชําระค่าใช้จ่ายต่อสํานักงาน
(ป
(ประเภท
ก))
โดยสํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จ
เอกสารทีต่ ้องยื่น :
•แบบคําขอตามภาคผนวก ก
•เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน
•เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค
(Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ
((Technical Specification)
p
) ของเครือ่ ง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ภาษาไทยหรือ
อังกฤษ)
•รายงานผลการทดสอบและเอกสาร
รายงานผลการทดสอบและเอกสาร
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการ
ทดสอบนั้นเป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ ๖ ของ
ประกาศ กสทช.ฯ ((ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
ฤ )
•รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครือ่ งวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตรา
อักษร (Brand Name) และแบบ/รุ
อกษร
และแบบ/ร่น
(Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นนั้
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สํานักงานเริม่ พิจารณาคําขอ
สานกงานเรมพจารณาคาขอ
ต้องการข้อมูลหรือเอกสาร
อืนื่ ทีจี่ ําเป็น็ ?

ใช่

ไม่ใช่
สํานักงานจ ดําเนินการพิจารณาจดท เบียน
สานกงานจะดาเนนการพจารณาจดทะเบยน
สอดคล้องตามมาตรฐานทาง
ฐ
เทคนิคหรือข้อกําหนดทาง
เทคนิค ?

ไม่ใช่

ไม่รับจดทะเบียน
และแจ้งให้ผยู้ ื่นคํา
ขอทราบ

ใช่
ใช
รับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคําขอ
สํานักั งานจะเก็บ็ บันั ทึกึ ข้้อมูล ประกาศให้
ใ ้ทราบโดยทั
โ ว่ั กันั
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน และจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป

กรณปรกตไมเกน
ีป ิไ ่ ิ ๓ วนั
ทําการ นับจากเริ่ม
พิจารณาคําขอ

+ ขั้นตอนในการยื่นขอการรัผูู้ยบื่นคํรอง
าขอจัดส่งเอกสารและชําระค่าใช้จ่ายต่อสํานักงาน
(ป
(ประเภท
ข))
โดยสํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จ
เอกสารทีต่ ้องยื่น :

สํานักงานเริม่ พิจารณาคําขอ
สานกงานเรมพจารณาคาขอ

•แบบคําขอตามภาคผนวก ข
•เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน
•เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค
(Catalogue) หรือข้อกําหนดทางวิชาการ
((Technical Specification)
p
) ของเครือ่ ง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (ภาษาไทยหรือ
อังกฤษ)
•รายงานผลการทดสอบและเอกสาร
รายงานผลการทดสอบและเอกสาร
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการ
ทดสอบนั้นเป็นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๙ ของ
ประกาศ กสทช.ฯ ((ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
ฤ )
•รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครือ่ งวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตรา
อักษร (Brand Name) และแบบ/รุ
อกษร
และแบบ/ร่น
(Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นนั้

+
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ใช่

ต้องการข้อมูลหรือเอกสาร
อืนื่ ทีจี่ ําเป็น็ ?
ไม่ใช่
สํานักงานจ ดําเนินการพิจารณารับรอง
สานกงานจะดาเนนการพจารณารบรอง
สอดคล้องตามมาตรฐานทาง
ฐ
เทคนิคหรือข้อกําหนดทาง
เทคนิค ?

ไม่ใช่ ไไมรบรองและแจงให
่ั
้ใ ้
ผู้ยื่นคําขอทราบ

ใช่
ใช
ออกใบรับรองตัวอย่าง ซึง่ ระบุหมายเลขการรับรอง (Approval Number)
สํานักั งานจะเก็บ็ บันั ทึกึ ข้้อมูล ประกาศให้
ใ ้ทราบโดยทั
โ ว่ั กันั
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน และจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป

เครื่องหมายแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
เครองหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน

กรณปรกตไมเกน
ีป ิไ ่ ิ ๕ วนั
ทําการ นับจากเริ่ม
พิจารณาคําขอ

NBTC

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก และประเภท ข ภายหลังผ่านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานแลว้ ผูป้ ระกอบการมีีหนาที
้ ี่ต้องแสดงเครืื่องหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน
้
โ ํานัักงาน
โดยสํ
จะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ เป็นรายครั้ง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ประเภท ก

ประเภท ข

YYYYYY หมายถง
หมายถึง หมายเลขการจดทะเบี
หมายเลขการจดทะเบยน
ยน (หกหลก)
(หกหลัก)
AAAAAA หมายถง
หมายถึง หมายเลขการรั
หมายเลขการรบรอง
บรอง (หกหลก)
(หกหลัก)
ZZ หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดท้าย) BB หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่รับรอง (สองหลักสุดท้าย)
XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (สี่หลัก) XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ (สี่หลัก)

+ ขั้นตอนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
NBTC

เอกสารทีต่ ้องยื่น :
•แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการตามภาคผนวก ค พร้อม
สําเนา
•เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วน
•เอกสารหลักฐานซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อ
ฐ อลักษณะพึงประสงค์
ยืนยันว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานหรื
ทางด้านเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ซึง่ อาจ
ประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue)
ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) รายงานผล
การทดสอบ (Test Report) รายงานผลการรับรอง (Approval
Certificate) หรือใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
(Certificate of Conformity)
•รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเครือ่ งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุก
ด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น (Model) ของ
เครื่องวิทยุุคมนาคมและอุุปกรณ์นนั้

ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสาร
สํสานกงานดาเนนการตรวจสอบความครบถวน
านักงานดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเอกสาร และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินการ
เพิ่มเติมได้
สํานักงานประทับตราและส่งคืนสําเนาแบบรับรอง
ตนเองของผ้ประกอบการ
ตนเองของผู

สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูล

ภายหลังจากทีส่ ํานักงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสารแล้ว จะส่งคืนสําเนาแบบรับรองตนเองฯ

+
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ขอบคณครั
ขอบคุ
ณครบบ

