
 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานผลการดําเนินงานของ 
คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ  

เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
 

 

 

ธันวาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖ 



 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทําร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ  ๒ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์     

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
๑. องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานจัดทําร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรบัรอง

มาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑ 

๒. ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓ 

๓. โครงสร้างของประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๕ 

๔. สรุปสาระสําคญัของประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๗ 

๕. โครงสร้างของประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรอง 
มาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘ 

๖. สรุปสาระสําคญัของประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรอง 
มาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑๕ 

๗. การดําเนินงานของคณะทํางาน (ธันวาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖) ๒๑ 
ภาคผนวก ๒๖ 
ภาคผนวก ก   
คําสั่ง กสทช. ที่ ๑๐๕/๒๕๕๕ เร่ือง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒๖ 

ภาคผนวก ข   
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฯ 

๓๐ 

ภาคผนวก ค   
รายช่ือผู้เข้าประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ  
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๔๙ 

ภาคผนวก ง   
ประกาศ กสทช. เร่ือง การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕๕ 

ภาคผนวก จ   
ประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์ 

๗๐ 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

๑. องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะทํางาน 

 ดวยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กสทช.) 

เห็นสมควรใหมีการศึกษาและจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ือใหมีหลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณใหมีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคสอดคลองตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค

ทางดานเทคนิคท่ีกําหนดข้ึน 

ในการนี้จึงไดมีคําสั่ง กสทช. ท่ี ๑๐๕/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้ง

คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ เดือน 

และมีองคประกอบ ๑๔ ทาน ดังนี้ 

(๑) พันเอก ดร. อนุรัตน  อินกัน     ประธานคณะทํางาน  

(๒) พลตรี ดร. ชัยณรงค เชิดชู     ผูทํางาน  

(๓) วาท่ีรอยตรี สุวุฒิ  สุกิจจากร    ผูทํางาน  

(๔) ดร. กิตติ  วงศถาวราวัฒน    ผูทํางาน 

(๕) นายสมศักดิ์    พุมประยูร  ผูทํางาน 

(๖) ผูแทนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 นางสาวสุนิสา รุจิ รธร    ผูทํางาน 

(๗) ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน หรือผูแทน 

นายสมบัติ ลีลาพตะ หรือ นางสาวกนกวรรณ อุนจิตต  ผูทํางาน 

(๘) ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือผูแทน    

นายบวร มากนาคา หรือ นายวีรศักดิ์ แกวศรีดํา หรือ ดร. อรรถปรีชา รักษาชาติ ผูทํางาน  

(๙) ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน หรือผูแทน 

 นางปริตา วงศชุตินาท      ผูทํางาน 

(๑๐) ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุในระบบดิจิทัล หรือผูแทน    

นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล   ผูทํางาน 

(๑๑) ผูอํานวยการกลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนเคลื่อนท่ีและโทรทัศนในระบบไอพี หรือผูแทน    

นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร หรือ นายอรรฆพล รัตนวิทย     ผูทํางาน  

(๑๒) นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข     เลขานุการ 

(๑๓) นางสาวนพรัตน  ปอมสุข     ผูชวยเลขานุการ  

(๑๔) นายไมตรี  ตันติเชาวนันท    ผูชวยเลขานุการ  

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

โดยคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑. จัดทํา รางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   

๒. จัดการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอรางหลักเกณฑ การตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

๓. รายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอ รางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง

วิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตอคณะอนุกรรมการจัดทํา

มาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

๔. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนหรือคณะอนุกรรมการ

จัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมอบหมาย 

 

ท้ังนี้ เนื่องจากภารกิจในการ จัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีขอบขายและเนื้อหาสาระจํานวนมากซ่ึงตอง

พิจารณา  

ในการนี้ ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงไดมีมติเห็นชอบให

ขยายระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหนงของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ออกไปอีก ๓ เดือน 

เพ่ือใหสามารถจัดทําภารกิจท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  (นับตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๕ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

๒. ความสําคัญและวัตถุประสงคของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ความสําคัญและวัตถุประสงค 

การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนนั้น จําเปนตองมีกรอบแนวทางหรือหลักเกณฑ เพ่ือใหเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณนั้น 

สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว กรอบแนวทางหรือหลักเกณฑดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการ

จัดทํา “ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ...”   

ท้ังนี้ ประกาศดังกลาวมีเปาหมายสําคัญเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐาน โดยมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน  

การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ประกอบกับการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานนั้น มีวัตถุประสงคดังนี้ 

(๑) เพ่ือใหแนใจวาเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณสามารถใชงานรวมกันกับระบบหรือโครงขาย

กระจายเสียงและโทรทัศนได และแนใจถึงประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ

นั้น 

(๒) เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบหรือโครงขาย หรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน รวมท้ังปองกันไมใหเกิดการรบกวนในระดับรุนแรง 

(Harmful interference) ตอเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณอ่ืน ท้ังกิจการเดียวกันและตาง

กิจการ 

(๓) เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคและประกันคุณภาพของบริการดานกระจายเสียงและโทรทัศน 

ตลอดจนปองกันสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคหรือผูท่ีเก่ียวของ 

สาระสําคัญ 

การกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาศัยอํานาจหนาท่ีตาม พรบ. องคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕) 

หลักเกณฑดังกลาวอาศัยหลักการของการยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบท่ี

มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด อาทิ ผานการรับรองระบบงานตามขอกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยแยก

ประกาศออกเปน ๒ ฉบับ 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๖ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(๑) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงประกอบดวยกรอบ

หลักเกณฑ คํานิยาม การแบงประเภทอุปกรณ คุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ สิทธิ

และหนาท่ีของผูประกอบการ และมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐาน  

(๒) ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงประกอบดวย

วิธีการยื่นขอ ข้ันตอนการดําเนินการ เอกสารหลักฐาน แบบคําขอ และเครื่องหมายแสดง

ความสอดคลองตามมาตรฐาน 

ท้ังนี้ แยกวิธีการและข้ันตอนดังกลาวจากประกาศ กสทช. เพ่ือใหยืดหยุนและเกิดความคลองตัว

ในทางปฏิบัติ เนื่องจากเปนข้ันตอนภายในสํานักงาน กสทช.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๗ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

๓. โครงสรางของประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ แบงออกเปน ๖ หมวด และ ๒ ภาคผนวก  ซ่ึงมี

โครงสรางดังนี้ 

(๑) หมวด ๑ ขอบขาย การใชบังคับ และขอยกเวน  

• ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ 

(๒) หมวด ๒ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องฯ ประเภท ก  

• ลักษณะของรายงานผลการทดสอบท่ีสํานักงานใหการยอมรับเพ่ือใชประกอบการยื่นขอจด

ทะเบียน ซ่ึงรวมถึงคุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ  

(๓) หมวด ๓ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องฯ ประเภท ข  

• ลักษณะของรายงานผลการทดสอบท่ีสํานักงานใหการยอมรับเพ่ือใชประกอบการยื่นขอการ

รับรอง ซ่ึงรวมถึงคุณสมบัติของหองปฏิบัติการทดสอบ  

(๔) หมวด ๔ การรับรองตนเองของผูประกอบการ  

(๕) หมวด ๕ สิทธิและหนาท่ีของผูประกอบการ  

• ภาระรับผิดชอบในการผลิต จําหนาย หรือนําเขา  

• การดัดแปลง : ลักษณะท่ีตองแจงตอสํานักงาน  

• การปลอมแปลงแกไขรายงานผลการทดสอบ  

• จัดใหมีถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน  

• การแสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ประเภท ก และ ข) 

(๖) หมวด ๖ มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  

• วิธีการในการกํากับดูแลภายหลัง  

• การดําเนินการกรณีกระทําความผิด  

(๗) ภาคผนวก ก รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 

(๘) ภาคผนวก ข คาใชจายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณโดยสํานักงาน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๘ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

๔. สรุปสาระสําคัญของประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๖   

 ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๖  กําหนดคํานิยามท่ีสําคัญไวดังนี้ 

(๑) “เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ” หมายความวา เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม 

ตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ท่ีใชในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน และอุปกรณท่ีใช

ในโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน หรืออุปกรณท่ีใชในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

ตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

(๒) “การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ” หมายความวา กระบวนการท่ีใชในการดําเนินการไมวาจะ

เปนการทดสอบ (Testing) การจดทะเบียน ( Registration) การรับรอง (Certification) และกิจกรรม

อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกัน เพ่ือแสดงใหเห็นวาเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณมีคุณสมบัติหรือลักษณะทาง

เทคนิคสอดคลองตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคท่ีคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนด 

(๓) “ผูประกอบการ” หมายความวา ผูผลิต ผูจําหนาย หรือผูนําเขาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ี

มีภาระรับผิดชอบตอเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติ

บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

(๔) “หองปฏิบัติการทดสอบ” หมายความวา หองปฏิบัติการหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการดานการ

ทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนดไว  

(๕) “รายงานผลการทดสอบ ” หมายความวา รายงานผลการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ี

ออกโดยหองปฏิบัติการทดสอบ วาเปนไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนดไว 

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

หนวยรับรองระบบงานท่ีเขารวมเปนภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับรวมดานการรับรอง

หองปฏิบัติการทดสอบขององคกรระหวางประเทศวาดวยการรับรองหองปฏิบัติการ ( International 

Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) 

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

รับรองท่ีไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยรับรองระบบงานท่ีเขารวมเปนภาคีลงนามในความตกลง

การยอมรับรวมดานการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขององคการระหวางประเทศวาดวยการ

รับรองระบบงาน(International Accreditation Forum: IAF)  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๙ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(๘) “หนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแลของตางประเทศ ” หมายความวา หนวยงานของตางประเทศ ผูมี

อํานาจตามกฎหมาย ในการกํากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณภายในประเทศนั้น  

ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงของหนวยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถ หนวยรับรองท่ีมีความสามารถ และ

หองปฏิบัติการทดสอบ สามารถสรุปไดดังแผนภาพดานลางนี้ 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๐ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

การแบงประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

สําหรับหลักการแบงประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนตามประกาศ กสทช. ฉบับนี้ เปนออกเปน ๓ ประเภทดังนี้ 

 

 โดยเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหใชหลักการของ

การทดสอบตัวอยาง หรือ การทดสอบเฉพาะแบบ ( Type Testing) ซ่ึงหมายถึง การทดสอบเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณจํานวน ๑ เครื่องหรือมากกวา ท่ีสงมาเปนตัวอยางของแบบรุนเดียวกันกับท่ีผลิตหรือ

นําเขาโดยถือวาตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของอุปกรณแบบรุนท่ีผลิตหรือนําเขานั้นท้ังหมด 

 

การยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบ 

 การยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณท่ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (ประเภท ก และ ประเภท ข) หองปฏิบัติการทดสอบ

ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 

 

 

 

 

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



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๑ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

 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  

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๒ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

เครื่องหมายและถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน 

 นอกจากนี้ ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ยังไดระบุถึงเครื่องหมายและถอยคําแสดงความสอดคลองของ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณแตละประเภทไวดังนี้ 

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 โดยใชวิธีการ

หนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธีรวมกัน ซ่ึงอาจแตกตางกันได ข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณดังตอไปนี้  

(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค

ทางดานเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจากผูประกอบการ  

(๒) การตรวจติดตาม ณ สถานท่ีจําหนายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถอยคําแสดง

ความสอดคลองตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิค  

(๓) การสุมเลือกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีผลิต จําหนาย หรือใชงาน มาทําการตรวจยืนยัน

ความสอดคลองตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิค  

(๔) การรับขอรองเรียนของผูใชบริการ หรือผูประกอบการรายอ่ืนถึงความไมสอดคลองตามมาตรฐาน

หรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิค  

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๓ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและ

หลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 

ตามภาคผนวก ก ของประกาศฉบับนี้ กําหนดรายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจําแนกตาม

ประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 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 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๔ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

คาใชจายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ

โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ตามภาคผนวก ข ของประกาศฉบับนี้ กําหนดคาใชจายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ดังนี้ 

 

(๑) การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณประเภท ก 

  ๑,๐๐๐  บาทตอครั้งตอแบบรุน 

(๒) การยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณประเภท ข 

  ๕,๐๐๐  บาทตอครั้งตอแบบรุน 

(๓) การออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการ 
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

  ๕ บาทตอเครื่องหมาย  

หมายเหต ุ

คาใชจายในการดําเนินการนี้ ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๕ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

๕. โครงสรางของประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรอง 

มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แบงออกเปน ๕ หมวด และ ๓ ภาคผนวก ดังนี้ 

หมวด ๑ คุณสมบัติผูยื่นคําขอ  

หมวด ๒ การจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ  

หมวด ๓ การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ  

หมวด ๔ การรับรองตนเองของผูประกอบการ 

หมวด ๕ ขอกําหนดอ่ืน 

ภาคผนวก ก แบบคําขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ   

ภาคผนวก ข แบบคําขอรับบริการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ   

ภาคผนวก ค แบบรับรองตนเองของผูประกอบการ  

 

 

๖. สรุปสาระสําคัญของประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองตามประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง

วิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ . ๒๕๕๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๑๐ ขอ 

๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๒๒  

โดยประกาศ กสทช. ดังกลาว ระบุใหสํานักงาน กสทช. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขสําหรับการจดทะเบียนและการรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน การดําเนินการรับรองตนเองของผูประกอบการ ตลอดจนการออกเครื่องหมายแสดง

การไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๖ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ซ่ึงประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง

วิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปนการแยกวิธีการและข้ันตอนออกจาก

ประกาศ กสทช. เพ่ือใหยืดหยุนและเกิดความคลองตัวในทางปฏิบัติ เนื่องจากเปนข้ันตอนภายในสํานักงาน 

กสทช. ท้ังนี้ ใหอาศัยคํานิยามตามประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ . ๒๕๕๖  

 

คุณสมบัติผูย่ืนขอ 

ผูประกอบการท่ีประสงคยื่นคําขอใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน หรือยื่นคําขอรับรองตนเอง

ตามกระบวนการรับรองตนเองของผูประกอบการ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้   

  (๑)  เปนบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย หรือ   

  (๒) เปนนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

 ในกรณีของนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ หรือมีสถานท่ีตั้งอยูในตางประเทศ จะตองมี

ตัวแทนท่ีเปนบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเปนผูยื่นคําขอ  

 ใหสํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผูประกอบการ (Supplier Code) สี่หลักใหกับผูยื่นคําขอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๗ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ข้ันตอนการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ (ประเภท ก) 

เอกสารท่ีตองยื่น :  

• แบบคําขอตามภาคผนวก ก 

• เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวน 

• เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือขอกําหนดทางวิชาการ (Technical 

Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

• รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวารายงานผลการทดสอบนั้นเปนไป

ตามหมวด ๒ ขอ ๖ ของประกาศ กสทช.ฯ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

• รูปถายซ่ึงแสดงใหเห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณครบทุกดาน ตราอักษร (Brand Name) 

และแบบ/รุน (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น  

ข้ันตอน : 

ผูยื่นคําขอจัดสงเอกสารและชําระคาใชจายตอสํานักงาน

โดยสํานักงานจะแจงระยะเวลาในการดําเนินการจนแลวเสร็จ

สํานักงานเริ่มพจิารณาคําขอ

ตองการขอมูลหรือเอกสาร

อ่ืนท่ีจําเปน ?

กรณีปรกติไมเกิน ๓ วัน

ทําการ นับจากเริ่ม

พิจารณาคําขอ

สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน 

สอดคลองตามมาตรฐานทาง

เทคนิคหรือขอกําหนดทาง

เทคนิค ?

ไมรับจดทะเบียน 

และแจงใหผูยื่นคํา

ขอทราบ

รับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียนใหกับผูยื่นคําขอ

สํานักงานจะเก็บบันทึกขอมูล ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ทางระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน และจะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบตอไป

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๘ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ข้ันตอนการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ (ประเภท ข) 

เอกสารท่ีตองยื่น :  

• แบบคําขอตามภาคผนวก ข 

• เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวน 

• เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือขอกําหนดทางวิชาการ (Technical 

Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

• รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวารายงานผลการทดสอบนั้นเปนไป

ตามหมวด ๓ ขอ ๙ ของประกาศ กสทช.ฯ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) 

• รูปถายซ่ึงแสดงใหเห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณครบทุกดาน ตราอักษร (Brand Name) 

และแบบ/รุน (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น  

ข้ันตอน : 

ผูยื่นคําขอจัดสงเอกสารและชําระคาใชจายตอสํานักงาน

โดยสํานักงานจะแจงระยะเวลาในการดําเนินการจนแลวเสร็จ

สํานักงานเริ่มพจิารณาคําขอ

ตองการขอมูลหรือเอกสาร

อ่ืนท่ีจําเปน ?

กรณีปรกติไมเกิน ๕ วัน

ทําการ นับจากเริ่ม

พิจารณาคําขอ

สํานักงานจะดําเนินการพิจารณารับรอง 

สอดคลองตามมาตรฐานทาง

เทคนิคหรือขอกําหนดทาง

เทคนิค ?

ไมรับรองและแจงให

ผูยื่นคําขอทราบ

ออกใบรับรองตัวอยาง ซ่ึงระบุหมายเลขการรับรอง (Approval Number)

สํานักงานจะเก็บบันทึกขอมูล ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ทางระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน และจะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบตอไป

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๑๙ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ข้ันตอนการรับรองตนเองของผูประกอบการ 

เอกสารท่ีตองยื่น :  

• แบบรับรองตนเองของผูประกอบการตามภาคผนวก ค พรอมสําเนา 

• เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวน 

• เอกสารหลักฐานซ่ึงประกอบดวยขอมูลผลิตภัณฑ รายละเอียด คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค 

และขอมูลการตรวจสอบเพ่ือยืนยันวาสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค

ทางดานเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ซ่ึงอาจประกอบดวยเอกสารแสดง

คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) ขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) 

รายงานผลการทดสอบ (Test Report) รายงานผลการรับรอง (Approval Certificate) หรือ

ใบรับรองแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity)  

• รูปถายซ่ึงแสดงใหเห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณครบทุกดาน ตราอักษร (Brand Name) 

และแบบ/รุน (Model) ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น  

ข้ันตอน : 

ผูยื่นคําขอจัดสงเอกสาร

สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความครบถวน

สมบูรณของเอกสาร และแจงใหผูยื่นคําขอจัดสง

ขอมูลหรือเอกสารอ่ืนท่ีจําเปนตอการดําเนินการ

เพิ่มเติมได

สํานักงานจะเก็บบันทึกขอมูล

สํานักงานประทับตราและสงคืนสําเนาแบบรับรอง

ตนเองของผูประกอบการ

ภายหลังจากท่ีสํานักงานตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
เอกสารแลว จะสงคืนสําเนาแบบรับรองตนเองฯ

  

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๐ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

เครื่องหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน 

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณประเภท ก และประเภท ข ภายหลังผานการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานแลว ผูประกอบการมีหนาท่ีตองแสดงเครื่องหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน โดย

สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกลาวใหกับผูประกอบการ ตามจํานวนท่ีผูประกอบการแจงความประสงค เปน

รายครั้ง 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๑ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

๗. สรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางาน (ธันวาคม ๒๕๕๕ – มิถุนายน ๒๕๕๖) 

 ในระหวางวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑ

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ไดมีการประชุมท้ังสิ้น ๑ ๓ ครั้ง โดยสาระสําคัญของแตละการประชุมสามารถสรุปไดตามตาราง

ดานลางนี้ 

 

การประชุมครั้งท่ี ประชุมเม่ือวันท่ี ประเด็นท่ีเสนอ/พิจารณาในท่ีประชุม 

๑/๒๕๕๕ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ - พิจารณากรอบระยะเวลาการดําเนินงาน  
- พิจารณากฎหมายและประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวของ 
- พิจารณากรอบ อํานาจหนาท่ีของ กสทช. และกรอบ แนว
ทางการจัดทํารางประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณฯ 

๑/๒๕๕๖ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ - รับทราบประกาศท่ีเก่ียวของกับการจัดทํารางประกาศและ
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง 
- พิจารณา (ราง) ประกาศฯ  

๒/๒๕๕๖ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ พิจารณา (ราง) ประกาศฯ  

๓/๒๕๕๖ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ พิจารณา (ราง) ประกาศฯ  

๔/๒๕๕๖ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ - พิจารณากรอบระยะเวลาการดําเนินงาน โดยใหเปนไปอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง และสมบูรณ  
- พิจารณา (ราง) ประกาศฯ 

๕/๒๕๕๖ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ - รับทราบกรอบระยะเวลาการดําเนินงานท่ีฝายเลขานุการฯ 
นําเสนอ 
- พิจารณาแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier’s 
Declartion of Conformity) สําหรับเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
- พิจารณา (ราง) ประกาศฯ  

๖/๒๕๕๖ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ - รับทราบมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณะทํางาน ฯ ออกไปอีก ๓ 
เดือน 
- พิจารณาหลักการการจัดทํารางประกาศสํานักงาน กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑและ วิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๒ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

การประชุมครั้งท่ี ประชุมเม่ือวันท่ี ประเด็นท่ีเสนอ/พิจารณาในท่ีประชุม 

โทรทัศน 
- พิจารณากําหนดการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะผานทาง
เครือขายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. และการจัดประชุม
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

๗/๒๕๕๖ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ - พิจารณา (ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ฯ และภาคผนวก ก, 
ข และ ค ของ (ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช.ฯ  

๘/๒๕๕๖ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ - คณะทํางานพิจารณา  (ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช.ฯ
ภาคผนวก ก, ข และ ค กอนนําไปเขารวมการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ 
- พิจารณาการเตรียมการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖  

๙/๒๕๕๖ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ - ประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. .... โดยเชิญผูมีสวนไดเสียเขาประชุม 
ไดแก ผูแทนจากบริษัทผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนาย 
หองปฏิบัติการทดสอบ และบุคลากรของสํานักงาน กสทช.  

๑๐/๒๕๕๖ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิจารณาสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ปรับปรุงราง
ประกาศฯ และเห็นชอบตอรางประกาศฯ เพ่ือนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ 

๑๑/๒๕๕๖ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - รับทราบมติท่ีประชุม กสท . และ กสทช. ตอ (ราง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน เห็นชอบใหนําไปดําเนินการเพ่ือลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาตอไป 
- พิจารณา (ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช. ฯ และเห็นชอบให
นําเสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคตอไป 

๑๒/๒๕๕๖ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทําราง
หลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๓ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

จากการประชุมคณะทํางานฯ ท้ังสิ้น ๑ ๓ ครั้งสามารถสรุปผลท่ีไดรับจากคณะทํางานจัดทําราง

หลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ไดดังตารางดานลางนี้ 

ผลท่ีไดรับจากคณะทํางานฯ 

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ราชกิจจานุเบกษา หนา ๔๑ เลม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๓ ง เม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

๒. ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 

(เลขาธิการ กสทช. ลงนามเม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 
 

 ท้ังนี้ ประกาศ กสทช. ขางตนผานความเห็นชอบและการดําเนินการของคณะอนุกรรมการจัดทํา

มาตรฐานดานเทคนิค คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) และคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยสรุปการพิจารณาและ

ดําเนินการไดดังนี้ 

วันท่ี การดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ คําสั่ง กสทช. ท่ี ๑๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (จากมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี 
๕๐/๒๕๕๕) 

 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
- พิจารณากรอบระยะเวลาการดําเนินงาน  
- พิจารณากฎหมายและประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวของ 
- พิจารณากรอบแนวทางการจัดทํารางประกาศฯ 

คณะทํางานฯ และทส. 

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
- 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ถึง ครั้งท่ี ๕/
๒๕๕๖ พิจารณารางประกาศฯ และใหความเห็นชอบใน
การนําเสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดาน
เทคนิคฯ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุม กสท. ขอความเห็นชอบใน
การนําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอไป 

คณะทํางานฯ และทส. 

๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
- พิจารณารางประกาศฯ และใหความเห็นชอบในการ

คณะอนุกรรมการจัดทํา
มาตรฐานดานเทคนิคฯ 

และ ทส. 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๔ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

วันท่ี การดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ 
นําเสนอตอท่ีประชุม กสท. ขอความเห็นชอบในการนําไป
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอไป 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
การประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เห็นชอบตอราง
ประกาศฯ และเห็นชอบใหนําเสนอตอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาตอไป  

กสท. 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
การประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เห็นชอบตอราง
ประกาศฯ และเห็นชอบใหนําไปรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ 

กสทช. 

๒๗ มีนาคม –  
๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ทส. 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ คณะทํางานฯ และทส. 

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ พิจารณา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ปรับปรุงราง
ประกาศฯ และเห็นชอบตอรางประกาศฯ เพ่ือนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ 

คณะทํางานฯ และทส. 

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เห็นชอบ
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบตอ
รางประกาศฯ เพ่ือนําเสนอตอ กสท. 

คณะอนุกรรมการจัดทํา
มาตรฐานดานเทคนิคฯ 

และ ทส. 

๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 

การประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๖ เห็นชอบตอราง
ประกาศฯ และสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
พรอมท้ังเห็นชอบใหนําเสนอตอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ตอไป 

กสท. 

๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 

การประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เห็นชอบตอราง
ประกาศและสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือ
เขาสูกระบวนการเผยแพรสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
และกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

กสทช. 

๒๒ พฤษภาคม – 
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

เผยแพรความเห็นสาธารณะลงเครือขายสารสนเทศของ
สํานักงาน กสทช. เปนเวลา ๑๕ วัน 

ทส. 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในหนา ๔๑ เลม ๑๓๐ ตอน
พิเศษ ๘๓ ง 

 

  

สําหรับประกาศสํานักงาน  กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน นั้น คณะทํางานฯ ไดจัดทําข้ึนและรับ

ขอคิดเห็นในคราวเดียวกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทชฯ โดยมีการ

ปรับปรุงแกไขและเสนอคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนใหความเห็นชอบในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๕ มิถุนายน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๕ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

๒๕๕๖ และเสนอตอเลขาธิการ กสทช. เพ่ือลงนามตอไป  โดยมีรายละเอียดการดําเนินการจัดทําประกาศ

สํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

วันท่ี การดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ พิจารณา

หลักการการจัดทํารางประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน 

คณะทํางานฯ  
และ ทส. 

๒ เมษายน ๒๕๕๖ การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ พิจารณา (ราง) 
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฯ และภาคผนวก ก, ข และ 
ค ของ (ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช.ฯ  

คณะทํางานฯ  
และ ทส. 

๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ การประชุมคณะทํางานฯ  ครั้งท่ี ๘ /๒๕๕๖  พิจารณา  (ราง) 
ประกาศสํานักงาน กสทช.ฯ รวมท้ังภาคผนวก กอนนําไป
ประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองฯ ในวันท่ี 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

คณะทํางานฯ  
และ ทส. 

๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 

การประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ พิจารณา (ราง) 
ประกาศสํานักงาน กสทช. ฯ และเห็นชอบใหนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคตอไป 

คณะทํางานฯ 
และ ทส. 

๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ คณะอนุ
กรรมการฯ ใหความเห็นชอบตอ (ราง) ประกาศสํานักงาน 
กสทช. ฯ 

คณะอนุกรรมการฯ และ 
ทส. 

๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

เลขาธิการ กสทช. ลงนามในประกาศสํานักงาน กสทช.  

 
* ดําเนินการจัดสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือ
เผยแพรเปนการท่ัวไป 

เลขาธิการ กสทช. 

 

หมายเหตุ : * มาตรา ๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐ ตองสง  กฎ มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ  ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ  ลงพิมพ

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๖ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
 

คําสั่ง กสทช. ท่ี ๑๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๗ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๘ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๒๙ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๐ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
 

 
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ....  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๑ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.  
เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจ การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 

โดยรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
และการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันจันทรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมช้ัน ๑ สํานักงาน กสทช. 

 
(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 

ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
บทนําและคํานิยาม 
๑. ความพรอมของหองปฏิบัติการทดสอบ หากประกาศฉบับนี้

มีผลบังคับใชหลัง ๓๐ วัน นับจากวันท่ีลงราชกิจจานุเบกษา 
อยากทราบระยะเวลา และจํานวนของหองปฏิบัติการ
ทดสอบมีมากเทาใด 

คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 

(Thailand) Co.,Ltd 

• หองปฏิบัติการทดสอบในประเทศไทย ซ่ึงไดรับการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สามารถดูรายชื่อและขอบขายของการ
ใหบริการทดสอบไดทางเว็บไซตของ สมอ. 

• นอกจากหองปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศแลว ผูประกอบการ
สามารถจัดสงรายงานผลการทดสอบของหองปฏิบัติการทดสอบของ
ตางประเทศได โดยเปนไปตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ 

• เนื่องจากขณะนี้มาตรฐานทางเทคนิคท่ีเขาขายจะตองผานการตรวจสอบ
และรับรองตามประเภท ก และ ข มีเพียงเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอลเทานั้น ซ่ึงระบุเปนประเภท ก (ตามภาคผนวกของราง
ประกาศนี้) โดยสําหรับประเภท ก สามารถยอมรับรายงานผลการทดสอบ
จากหองปฏิบัติการทดสอบของโรงงาน ซ่ึงไดรับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (อาทิ มาตรฐานทางเทคนิคในสวนของ
เทคโนโลยีและประสิทธิภาพ)  

• นอกจากนี้ มาตรฐานทางเทคนิคบางหัวขอ เชน มาตรฐานดานความ
ปลอดภัยทางไฟฟา มาตรฐานดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา หรือ
มาตรฐานกําลังไฟฟาขณะรอใชงาน ก็มีหองปฏิบัติการทดสอบ
ภายในประเทศซ่ึงผานการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 

๒. หองปฏิบัติการท่ีสามารถตรวจสอบมาตรฐานไดตอนนี้มี
จํานวนเทาไร ท่ีใดบาง 

คุณชวลิต 

Bell Engineering 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๒ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

17025 และสามารถทดสอบหัวขอดังกลาวได 
๓. ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใชเม่ือใด คุณฬุริยา บรรจง 

บริษัท พานาโซนิคซิว 

(ประเทศไทย) จํากัด 

• ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ คณะทํางานจะสรุปความคิดเห็น
และปรับปรุงแกไขรางประกาศตามความคิดเห็น จากนั้นจึงนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือใหความเห็นชอบและเสนอตอท่ีประชุม กสท. 
และ กสทช. ตอไป ท้ังนี้ เม่ือรางประกาศฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจาก 
กสท. และ กสทช. แลว จะมีการนําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะและแนวทางการดําเนินการตามความคิดเห็นเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. เปนเวลา ๑๕ วัน และเสนอให
ประธาน กสท. ลงนาม เพ่ือจัดสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
ท้ังนี้ ประกาศนี้จะมีผลใชบังคับภายหลังการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
เปนเวลา ๓๐ วัน หากรวมระยะเวลาตั้งแตสิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะจนกระท่ังประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ จะใชระยะเวลาท้ังสิ้น
ประมาณ ๓ เดือน 

๔. การทดสอบ Specification ของ DVB-T2 ในแตละ
ประเทศมีมาตรฐานท่ีไมเหมือนกันในรายละเอียดปลีกยอย 
ไมแนใจวาจะมี Lab Test ท่ีทาง ISO/IEC 17025 ยอมรับ
ใหทดสอบมาตรฐาน DVB-T2 ไดยาก ใหคุมเฉพาะ EMC 
เพราะ EMC มีมาตรฐาน IEC รองรับอยู สามารถ
ดําเนินการทดสอบตามหัวขอของ IEC ได ขอทางโรงงานท่ี
ไดรับ ISO 9001 สามารถทําการรับรองตนเอง สําหรับการ
ทดสอบมาตรฐาน DVB-T2 ได 

 

คุณธรรมบุตร วิภาตะวณิช 

ฝายควบคุมคุณภาพสินคา 

Panasonic 

• มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลจัดเปนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณประเภท ก โดย
สามารถยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของ
โรงงาน ซ่ึงไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได 

หมวด ๑ ขอบขาย การใชบังคับ และขอยกเวน 
-   



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๓ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

หมวด ๒ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ก 
๕. ขอ (๑.๔ ) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดย

หองปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศ หรือหองปฏิบัติการ
ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศ ฯ นั้น  ทางสํานักงานจะมีการ
ประกาศหรือชี้แจงรายชื่อหองปฏิบัติการ และ
ความสามารถของหองปฏิบัติการใหผูประกอบการรับทราบ
หรือไม เนื่องจากเปนหองปฏิบัติการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศ 

คุณบรรจบ มัติโก 

บริษัท เวิลดอิเลคตริค  

(ประเทศไทย) จํากัด 

• ขณะนี้ยัง กสทช. ยังไมกําหนดใหมีหองปฏิบัติการทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือการ
ทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณบางประเภทเปนการเฉพาะ 
(ยกเวนกรณีของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง ซ่ึงมีหลักเกณฑการทดสอบเครื่องสงเปนการเฉพาะ 
และไดมีการประกาศรายชื่อหองปฏิบัติการทดสอบผานทางระบบ
เครือขายสารสนเทศของสํานักงาน) 

• ท้ังนี้ หลักเกณฑดังกลาวจัดทําเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หรือมาตรฐานทางเทคนิคในอนาคต ซ่ึงอุปกรณบางประเภทอาจมีความ
จําเปนตองกําหนดใหสามารถทดสอบในหองปฏิบัติการทดสอบบางแหงได
เปนการเฉพาะ หากมีหองปฏิบัติการตามขอ ๖ (๑.๔) สํานักงานจะ
ประกาศรายชื่อใหทราบโดยท่ัวกัน 

หมวด ๓ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข 
-   

หมวด ๔ การรับรองตนเองของผูประกอบการ 
๖. การยื่น SDoC ใชเวลาก่ีวัน แลวท่ีเคยระบุวา ๑๕ วัน

หมายถึงกรณีใด 
คุณฬุริยา บรรจง 

บริษัท พานาโซนิคซิว  

(ประเทศไทย) จํากัด 

• การรับรองตนเองของผูประกอบการ (SDoC) ซ่ึงทางสํานักงานเคยระบุวา
เปน ๑๕ วันนั้น เปนการรับรองตนเองสําหรับมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลชวงกอนท่ีประกาศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช และเม่ือภายหลังประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช 
กระบวนการข้ันตอนของการรับรองตนเองของผูประกอบการ จะเปนการ
พิจารณาเอกสารท่ีผูประกอบการยื่นรับรองตนเอง หากมีความครบถวน
สมบูรณ ก็จะไดผลการยื่นกลับไปในวันเดียวกันกับวันท่ียื่น 

• อยางไรก็ตาม ภายหลังประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ มาตรฐานทางเทคนิค



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๔ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

สําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลจะไดรับการ
กําหนดประเภทการตรวจสอบและรับรองเปนประเภท ก โดยมีกําหนด
ระยะเวลาสําหรับกรณีปรกติไมเกิน ๓ วันทําการนับจากวันท่ีเริ่มพิจารณา
คําขอ 

หมวด ๕ สิทธิและหนาท่ีของผูประกอบการ 
-   

หมวด ๖ มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
๗. การกํากับดูแล การควบคุม จะทําเฉพาะการลงทะเบียน 

หรือตองมีการออกไปตรวจสอบรับรองหรือไม การออกไป
ตรวจสอบมีระยะเวลาเปนอยางไร 

๘. กํากับดูแลท้ังเครื่องรับโทรทัศนดิจิตอลและเครื่องรับ
โทรทัศนดาวเทียมใชหรือไม  

คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 

(Thailand) Co.,Ltd 

• การกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณจะดําเนินการสําหรับเครื่อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณทุกประเภท ท้ังท่ีตองไดรับการตรวจสอบและ
รับรองและตองไดรับการรับรองตนเองของผูประกอบการ โดยเปนไปตาม
ขอ ๒๕ ของประกาศฉบับนี้ ซ่ึงระบุวา “ขอ ๒๕ ใหสํานักงานจัดใหมี
มาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณภายหลังการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเองของผูประกอบการ 
โดยใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธีรวมกัน ซ่ึงอาจแตกตางกันได 
ข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณดังตอไปนี้…” 

• รายละเอียดของวิธีการข้ันตอนหรือความถ่ีของการตรวจสอบและตรวจ
ติดตามจะเปนกระบวนการข้ันตอนของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงจะกําหนดใน
ภายหลัง ท้ังนี้  จะไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีจะตองเรียกเก็บจาก
ผูประกอบการ เนื่องจากรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนตาม
ภาคผนวก ข ซ่ึงถือเปนตนทุนของการกํากับดูแล (Regulatory cost) 

• ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนและการกํากับดูแลตามกฎหมาย
อ่ืนความชัดเจน จึงปรับปรุงขอความในขอ ๑๕ ของรางประกาศ เปนดังนี้ 
“ขอ ๑๕ ผูประกอบการแตละรายตองมีภาระรับผิดชอบตอเครื่องวิทยุ

๙. มาตรฐานการดูแลระบบ การตรวจสอบ มีวิธีอยางไร ทาง
สํานักงานจะออกตรวจเอง หรือตองใหผูประกอบการยื่น
หนังสือเขามา เนื่องจากเคยมีหนังสือของหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีตรวจสอบติดตามถึงผูประกอบการ  ใหแจง
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบติดตามเขาตรวจ และตอง
เสียคาใชจาย 

คุณบรรจบ มัติโก 

บริษัท เวิลดอิเลคตริค  

(ประเทศไทย) จํากัด 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๕ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

คมนาคมและอุปกรณตามท่ีตนเองผลิต จําหนาย หรือนําเขาเพ่ือใชงานใน
ประเทศ โดยจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมและกฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมท้ัง
กฎหมายและหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของ” 

๑๐. หากกรณีไมปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะมีผลอยางไร หรือ
จะมีวิธีการเม่ือกระทําความผิดอยางไร 

ไมระบุ • เปนไปตามขอ ๒๖ ของประกาศนี้ โดยระบุวา “ขอ ๒๖ ในกรณีท่ีมีการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ใหสํานักงานหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีแลวแตกรณีดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพ
ความผิด ดังนี้ …” 

ภาคผนวก ก รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ 
๑๑. ภาคผนวก ก อุปกรณประเภท ข ยังไมมีการระบุอุปกรณ 

อยากทราบวาจะเปนอุปกรณชนิดใด 
คุณประชา เสมาฉิม 

บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 
• การจัดทํารางประกาศฉบับนี้เปนการวางกรอบหลักเกณฑในระยะยาว

สําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซ่ึงขณะนี้ยังไมมีมาตรฐานทาง
เทคนิคของ กสทช. ท่ีจัดเปนประเภท ข แตมาตรฐานทางเทคนิคในอนาคต
อาจมี 

• มาตรฐานทางเทคนิคอาจกลาวไดวามี ๒ ชวง 
- ชวงกอนท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ - หากมีมาตรฐานทางเทคนิค

ของ กสทช. จะถูกระบุประเภทของการตรวจสอบและรับรองใน
ภาคผนวก ก ของประกาศนี้ 

- ชวงหลังประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ - การกําหนดมาตรฐานทาง
เทคนิคของ กสทช. ภายหลังจากชวงนี้ จะมีการระบุประเภทของการ
ตรวจสอบและรับรองไวทายประกาศมาตรฐานทางเทคนิคแตละฉบับ 
โดยจะอางถึงหลักเกณฑตามประกาศฉบับนี้ 

๑๒. ภาคผนวก ก ทําไมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินใน

คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 
• การพิจารณากําหนดประเภทของการตรวจสอบและรับรองนั้น นอกจาก

พิจารณาชนิดของอุปกรณแลว จําเปนตองคํานึงถึงรายละเอียดท่ีระบุใน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๖ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ระบบดิจิตอล ใชประเภท ก แตเครื่องรับท่ีสามารถใชรับ
หรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกสําหรับการ
เชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม  (Satellite TV) ใช 
SDoC 

(Thailand) Co.,Ltd มาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. และตลอดจนวัตถุประสงคของการกํากับ
ดูแลดวย ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
- มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล ระบุขอกําหนดและรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องรับ
ไวคอนขางมาก (เชน ความปลอดภัย ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 
กําลังไฟฟา ระบบการทํางานของ DVB-T2 คําบรรยายใตภาพ ผัง
รายการอิเล็กทรอนิกส เปนตน)  เนื่องจากเปนบริการข้ันพ้ืนฐานและมี
ผลกระทบตอประชาชนมาก จึงตองใหแนใจวาอุปกรณในทองตลาดมี
คุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตอการใชงานของประชาชนท่ัวไป  
รวมท้ังตองเขากันได ( Compatible) กับภาคสงของระบบโทรทัศน
ดิจิตอลอีกดวยเนื่องจากผูใหบริการโทรทัศนและผูผลิต/จําหนวย
เครื่องรับมิใชหนวยงานหรือบริษัทเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นควรใหกําหนด
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนดิจิตอลเปนประเภท ก  
นอกจากนี้ ตามแนวทางของ กสทช. ท่ีจะมีการสนับสนุนคูปองสําหรับ
ครัวเรือนท่ีตองจัดหาเครื่องรับสัญญาณ จึงตองแนใจวาเครื่องรับ
สัญญาณสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนดไว 

- มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับท่ีสามารถใชรับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนแบบ
บอกรับสมาชิกสําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบโทรทัศนดาวเทียม  
(Satellite TV) ระบุขอกําหนดและรายละเอียดทางเทคนิคเพียงขอ
เดียว คือ มาตรฐานการเขาถึงแบบมีเง่ือนไข ( Conditional Access) :
ซ่ึงตองรองรับการเขารหัสแบบ BISS-1 ซ่ึงการรองรับ BISS-1 นั้น
สามารถแสดงความสอดคลองโดยการรับรองตนเองของผูประกอบการ
ได โดยอาจพิจารณาขอกําหนดทางเทคนิค ( Technical 

๑๓. เครื่องรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล เห็นควรใหใชหลักการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ (Supplier’s Declaration of 
Conformity: SDoC) ก็เพียงพอ 

คุณประชา เสมาฉิม 
บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 

๑๔. เครื่อง DTV ควรใหผูประกอบการทํา SDoCเพ่ือเปนการ
รับรองตนเองมากกวาการระบุใหทําเปนประเภท ก 
เนื่องจากการใชงานโดยผูบริโภคมันมีความคลายคลึงกันกับ 
STB DVB-S และ STB DVB-T2 ตามความเปนจริง STB 
DVB-S ท่ีมีอยูในประเทศไทย (สวนใหญในทองตลาด) เปน
แบบไมบอกรับสมาชิก 

ธนวัฒน  มงคลคุณวัฒน 

บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด 

๑๕. มีความเห็นวามาตรฐานของ set top box ไมเห็นถึงความ
แตกตางในทางเทคนิคของตัวเครื่องรับ สวนตัวสนับสนุนให
ใชเปน SDoC เพราะถากลองไมไดมาตรฐาน ประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอนสามารถรองเรียนได 

คุณชวลิต 

Bell Engineering 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๗ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

specification) ของเครื่องรับประกอบ  
นอกจากนี้ มาตรฐานดังกลาวเปนการกําหนดสําหรับเครื่องรับท่ีใชใน
บริการโทรทัศนแบบบอกรับเปนสมาชิก ซ่ึงอาจมองไดวาไมไดกระทบ
ตอประชาชนท่ัวไปในวงกวาง และยังตองอยูในการควบคุมคุณภาพ
ของเครื่องรับโดยผูใหบริการโทรทัศนเอง จึงเห็นสมควรใหกําหนดเปน
การรับรองตนเองของผูประกอบการ 

- มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ระบุขอกําหนดและรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณใน
ภาคสง โดยระบุเปนมาตรฐานดานเทคโนโลยีซ่ึงตองทํางานโดยอาศัย
ระบบ DVB-T2 และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ โดยไมระบุถึงขอกําหนด
ของภาคความถ่ีวิทยุ ( Radio Frequency) ซ่ึงถูกกําหนดในแผน
ความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนและเง่ือนไขของการใหบริการ
โครงขาย จึงพิจารณาไดวามาตรฐานทางเทคนิคของการใหบริการนั้น
ไดรับการกํากับดูแลโดยระบบของการอนุญาตและเง่ือนไขของการ
อนุญาต และหากใหบริการไมไดก็จะเกิดผลเสียหรือผลกระทบตอผู
ใหบริการเอง  
ดังนั้นจึงกําหนดใหมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใหบริการโทรทัศน
ตองผานการรับรองตนเองของผูประกอบการ โดยเทียบเคียงไดกับ
แนวทางของ FCC ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดใหมาตรฐานของฝง
สงเปนแบบ verification หรือคลายกับการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ และอาศัยกลไกของการอนุญาตในการกํากับดูแล หรือ
อาจกลาวไดวาเปนลักษณะ Ex-post regulation ซ่ึงจะมีบทลงโทษ
หากผูใหบริการไมปฏิบัติตาม 

๑๖. ถา set top box เปนแบบ hybrid ซ่ึงรองรับท้ังโทรทัศน คุณชวลิต • จะตองขอมาตรฐานท้ังสองแบบ คือ ดูท้ัง SDoC ของเครื่องรับท่ีสามารถใช



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๘ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ดาวเทียมและโทรทัศนภาคพ้ืนดิน จะจัดอยูในการ
ตรวจสอบและรับรองประเภทใด 

Bell Engineering รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกสําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบ
โทรทัศนดาวเทียม  (Satellite TV) และประเภท ก ของเครื่องรับสัญญาณ
สําหรับกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

เห็นควรใหเพ่ิมเติมขอความดังตอไปนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 
(วรรคสามของขอ ๔) “กรณีท่ีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณดังกลาว เปน
ประเภทท่ีตองมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามขอ ๓ (๑) ท้ังประเภท 
ก และประเภท ข หรือตองมีการรับรองตนเองของผูประกอบการตามขอ ๓ (๒) 
ดวย ในกรณีนี้ผูประกอบการจะตองดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ตามขอ ๓ (๑) (๑.๑) หรือตามขอ ๓ (๑) (๑.๒) แลวแตกรณี ท้ังนี้ ในการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนหรือรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้นตอสํานักงาน 
จะตองระบุมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในคําขอให
ครบถวนดวย” 

๑๗. มาตรฐานบางดานมีความสําคัญและอาจกระทบตอ
ผูบริโภค เชน ความปลอดภัย ความเขากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟา กําลังไฟฟา ขอเสนอใหกําหนดมาตรฐาน
เหลานี้ตองตรวจสอบโดยหองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการ
รับรองระบบงาน ไมควรทดสอบโดยโรงงานผูผลิต 

ผูแทนจากสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส (EEI) 
• เห็นควรใหปรับปรุงภาคผนวก ก ของประกาศฉบับนี้ โดยกําหนดประเภท

ของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเปนดังนี้ “ประเภท ก โดยกําหนดใหรายงาน
ผลการทดสอบในหัวขอ ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๕ ของมาตรฐานทางเทคนิค 
ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๙ ของประกาศนี้” 

๑๘. อยากใหกําหนดใหชัดเจนเก่ียวกับการทดสอบเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศนซ่ึงใชงานโดยตอกับ adapter เนื่องจาก
ทางโรงงานหลายแหงพบวาเปนปญหาอุปสรรคหากตองนํา
กลองรับสัญญาณและ  adapter ไปทดสอบเรื่องความ
ปลอดภัยทางไฟฟาพรอมกัน 

ผูแทนจากผูผลิตและจําหนาย

กลองรับสัญญาณโทรทัศน 
• เห็นควรใหเพ่ิมเติมขอความดังนี้ดานลางของตารางตามภาคผนวก ก 

“ท้ังนี้ กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณบางประเภทซ่ึงทํางานโดย
อาศัยอุปกรณแปลงไฟฟา ( Adapter) เชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟาประธาน 
(Supply mains) และไดมีประกาศคณะกรรมการกิจการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยมาตรฐาน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๓๙ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณระบุขอกําหนดทางเทคนิค
ดานคุณลักษณะทางไฟฟาเฉพาะดานความปลอดภัยของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณนั้น อนุโลมใหจัดสงรายงานผลการทดสอบตาม
ขอกําหนดทางเทคนิคดานคุณลักษณะทางไฟฟาเฉพาะดานความปลอดภัย
เฉพาะสวนของอุปกรณแปลงไฟฟาได” 

ภาคผนวก ข  คาใชจายในการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม 
๑๙. ถาราคาการออกสติ๊กเกอรอยูท่ี ๕ บาท จะมีวิธีการคิดเงิน

อยางไร 
๒๐. ภาคผนวก ข อยากทราบวาทําไมการออกสติ๊กเกอรตอง ๕ 

บาท 

คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 

(Thailand) Co.,Ltd 

• คิดคาเครื่องหมายหรือสติ๊กเกอรจะคิดเงินเปนรายครั้ง ตามจํานวน
เครื่องหมายท่ีผูประกอบการขอ 

• เห็นควรใหคงคาใชจายในการออกเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเปน ๕ บาทตอเครื่องหมาย ท้ังนี้ คํานึงถึงราคาตนทุนการ
ผลิตเครื่องหมายหรือสติ๊กเกอรประกอบกับตนทุนการกํากับดูแลมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ( Regulatory cost) ของสํานักงาน 
กสทช. กลาวคือตนทุนของการกํากับดูแลภายหลังและการตรวจติดตาม
ตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 
ท้ังนี้ คาใชจายในการดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนและยื่นขอการรับรอง
เปนคาใชจายท่ีครอบคลุมตนทุนการกํากับดูแลเฉพาะการดําเนินการ
พิจารณาคําขอเทานั้น ไมรวมถึงการกํากับดูแลในภายหลังหรือการตรวจ
ติดตาม 

• การติดเครื่องหมายแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคมีความ
จําเปน โดยเหตุผลเบื้องตนดังนี้ 
- เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือตรวจติดตามในภายหลัง 
- เพ่ือเปนขอมูลในเบื้องตนใหกับผูบริโภคเก่ียวกับความสอดคลองตาม

๒๑. การออกเครื่องหมายแสดงการรับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน ๕ บาท/เครื่องหมาย ทางบริษัท ขอเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับอัตราคาบริการ ๕ บาท/เครื่องหมายเปน
อัตราสูงพอสมควรสําหรับชวงเริ่มตน การเพ่ิมคาแรง ๓๐๐ 
บาท ทางบริษัทตองแบกรับภาระคาบริการในอัตราท่ีสูง
มาก  ซ่ึงอัตราคาบริการควรนาจะปรับลดเหลือ ๑ บาท/
เครื่องหมาย ซ่ึงอัตราคาบริการนี้ใชกับ การคิดอัตรา
คาบริการการขอเครื่องหมายแสดงการรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของ โทรศัพทมือถือ ในปจจุบันซ่ึงเปน
อัตราคาบริการท่ีผูประกอบการสามารถยอมรับได 

คุณถาวร โพธิ์ไชยศรี 

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส 

จํากัด 

๒๒. ตามท่ีระบุไวในการออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในราคา ๕ บาท/
เครื่องหมาย เห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากทาง

ธนวัฒน  มงคลคุณวัฒน 

บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๐ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ผูประกอบการตองจายการยื่นขอจดทะเบียนในหมวดหมูท่ี
ทาง กสทช. กําหนดไวเรียบรอยแลว เห็นวาการติดฉลาก
เปนคาใชจายท่ีเกินความจําเปน เนื่องจากการยื่นขอนําเขา
เพ่ือจําหนายจําเปนตองมีการกําหนด Serial Number 
หลังเครื่องและตองมีการทําบัญชีสง กสทช. ทุกครั้งอยูแลว 

จํากัด มาตรฐานของอุปกรณตางๆ 
 

๒๓. ขอพิจารณาคาออกเครื่องหมายแสดงการไดรับตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน ๑ บาท/เครื่อง ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันกับสินคามือถือ เนื่องจากทางบริษัทมีคาใชจาย
ทดสอบเครื่องตาม มอก ๑๑๙๕ -๒๕๓๖  เครื่องละ 
๓๒,๐๐๐ บาท/เครื่อง คาทดสอบ Standby เครื่องละ 
๕๐๐ บาท สําหรับสินคานําเขา คาทดสอบ EMC 
๑๘,๐๐๐/ เครื่อง 

คุณธรรมบุตร วิภาตะวณิช 

ฝายควบคุมคุณภาพสินคา 

Panasonic 

๒๔. ภาคผนวก ข การยื่นขอจดทะเบียนฯ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
ตออะไร 

คุณอนุสิฏฐ  ศิริเพ่ิมพูน 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส 

จํากัด 

• คาใชจายในการยื่นขอจดทะเบียนและยื่นขอการรับรองตามภาคผนวก ข 
เปนคาใชจายตอแบบรุน ( Model) ท้ังนี้ เพ่ือความชัดเจน เห็นควรใหระบุ
คาใชจายในการดําเนินการตามภาคผนวก ข เปน “… บาทตอครั้งตอแบบ
รุน” 

• การยื่นขอจดทะเบียนหรือยื่นขอรับการรับรองตองยื่นหนึ่งคําขอตอแบบรุน  
เนื่องจากแตละแบบรุนอาจมีความตางในมาตรฐานทางเทคนิค หรือเม่ือ
เปลี่ยนแบบรุนอาจตองนําไปทดสอบใหม เชน มาตรฐานดานความเขากัน
ไดทางแมเหล็กไฟฟาสําหรับแบบรุนท่ีตางกัน การวางชิ้นสวนหรือขนาด
ของอุปกรณอาจตางกัน ซ่ึงจะสงผลใหผลการทดสอบออกมาแตกตาง จึง
จําเปนตองแยกทดสอบในแตละแบบรุน 

• หากผูผลิตมีการผลิตเปนกลุมของแบบรุน ก็สามารถจัดสงแบบคําขอของ
แตละแบบรุนมาไดในคราวเดียวกัน โดยเอกสารหลักฐานบางฉบับอาจใช

๒๕. การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ 
ประเภท ก ครั้งละ ๑๐๐๐ บาท ทางบริษัท ขอเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับการยื่นขอจดทะเบียนนาจะเปลี่ยนจาก ๑ 
ครั้ง/๑ รุน ควรจะเปนในรูปการยื่นเปนแบบชุดหรือกลุม
ของผลิตภัณฑเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ซ่ึงรูปแบบการยื่น
ในลักษณะดังกลาวนี้ เปนรูปแบบท่ีใชในข้ันตอนการยื่นขอ
ใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน การทําหรือนําเขาผลิตภัณฑตอ
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

คุณถาวร โพธิ์ไชยศรี 

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส 

จํากัด 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๑ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

รวมกันได เพ่ือความสะดวกในกระบวนการพิจารณา 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
๒๖. เรื่องของการนําเขา set top box เคยมีการลงขาวใน

หนังสือพิมพวาไดรับการยกเวน ไมตองตรวจสอบ สามารถ
นําเขาไดเลย แตเม่ือมีการสอบถามเขามายังสํานักงานแลว
ยังไมไดรับคําตอบ 

คุณชวลิต 

Bell Engineering 
• ตามมติท่ีประชุม กสทช. เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลใหถือเปนเครื่องวิทยุคมนาคม และตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
วิทยุคมนาคม ดังนั้นการนําเขาตองไดรับใบอนุญาตนําเขาตาม พ.ร.บ. วิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  และสําหรับกรณีเครื่องรับสําหรับบริการแบบ
บอกรับเปนสมาชิกจะตองไดรับอนุญาตนําเขาจาก กสทช. ตามมาตรา ๗๐ 
ดวย 

• ตามขาวหนังสือพิมพ อาจกลาวถึงการยกเวนใบอนุญาตมีและใชซ่ึงเครื่อง
วิทยุคมนาคม และยกเวนใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม สําหรับ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือเปนประโยชน
ตอผูบริโภค 

๒๗. ระบุวาขอมูลจากหนังสือพิมพตามท่ีคุณชวลิตกลาวถึงนั้น 
เปนขอมูลท่ีผิดพลาด หัวขอขาวโยงผิด 

คุณประชา เสมาฉิม 
บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 

๒๘. ถาประกาศฉบับนี้ยังไมมีผลบังคับใช สามารถนําเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณเขามาไดหรือไม 

คุณดํารง อธิวรรธนกุล 

บริษัท พานาโซนิคซิว(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

• สามารถนําเขาได โดยตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พรบ.วิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ัง พรบ. การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

• ท้ังนี้ สําหรับกรณีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ตองอาศัยหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ (ตามท่ีระบุในขอ ๙  
ของมาตรฐาน กสทช. มส. ๔๐๐๒ -๒๕๕๕) เพ่ือรับรองวาเครื่องรับ
สัญญาณดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ี กสทช. กําหนด จึงจะ
นําไปสูกระบวนการขออนุญาตนําเขาได 

๒๙. กรณีผลิตเพ่ือสงออก จะตองขออนุญาตอยางไร และตอง
อยูในขายการลงทะเบียนหรือไม อยากใหเขียนใหชัดเจนวา
ยกเวน 

คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 

(Thailand) Co.,Ltd 

• การสงออกไมอยูในขอบขายของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตองดู
วิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑของประเทศท่ีสงออกไป 

• อยางไรก็ตาม ตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป ซ่ึงอาจแลวแต



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๒ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๓๐. ขอทราบวิธีปฏิบัติเพ่ือการสงออก คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 

(Thailand) Co.,Ltd 

กรณี เชน การขอใบอนุญาตนําออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พรบ.วิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓๑. กรณีเปนผูจําหนายท่ีไมใชผูนําเขา ตองยื่นขออนุญาตตาม
ระเบียบหรือไม 

คุณบรรจบ มัติโก 

บริษัท เวิลดอิเลคตริค  

(ประเทศไทย) จํากัด 

• ตองผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยผูใดผูหนึ่ง ซ่ึงอาจเปน
ผูผลิต ผูรับจางผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนวย โดยการตรวจสอบและรับรอง
นั้นจะตองดําเนินการในแตละแบบรุน และเม่ือแบบรุนใดผานการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลวก็ไมจําเปนตองใหผูจําหนายมายื่นขอ
การตรวจสอบและรับรองอีก (อาศัยหลักการตามท่ีระบุในวรรคทายของขอ  
๓(๑) ในประกาศฉบับนี้ ซ่ึงระบุวา “การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ ใหใชหลักการของการทดสอบตัวอยาง หรือ การทดสอบ
เฉพาะแบบ (Type Testing) ซ่ึงหมายถึง การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณจํานวน ๑ เครื่องหรือมากกวา ท่ีสงมาเปนตัวอยางของแบบรุน
เดียวกันกับท่ีผลิตหรือนําเขาโดยถือวาตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของอุปกรณ
แบบรุนท่ีผลิตหรือนําเขานั้นท้ังหมด”) 

๓๒. นําเขามาประกอบในประเทศไทย ลูกคาจะตองขออนุญาต
อีกหรือเปลา (ลูกคา คือ ผูจางผลิต เปนราย) 

คุณไพโรจน โกสิงห 

บริษัท เวิลดอิเลคตริค  

(ประเทศไทย) จํากัด 

๓๓. การติดสติ๊กเกอรท่ีตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ 
ขอใหสามารถติดไดจากโรงงานเองได เพราะบางท่ีเครื่องมี
ขนาดใหญ ทําใหลําบากในการขนเขา-ออก 

คุณประชา เสมาฉิม 
บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 

• เนื่องจากเปนชวงเริ่มแรกของการนํากระบวนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานมาใชกับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียง
ของประเทศไทย จึงใหควรใหการดําเนินการออกเครื่องหมายดําเนินการ
โดยสํานักงาน กสทช. โดยในอนาคตหากภาคอุตสาหกรรมและผูมีสวน
เก่ียวของสามารถดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานไดโดยไมมีปญหาอุปสรรค กสทช. อาจพิจารณาให
ผูประกอบการสามารถออกเครื่องหมายไดดวยตนเองตามท่ีระบุในขอ ๒๔ 
ของประกาศนี้ ซ่ึงระบุวา “ขอ ๒๔ ในวาระเริ่มแรกเม่ือประกาศนี้ใชบังคับ 
ใหสํานักงานออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรอง

๓๔. หากตองมีการติดฉลากตามท่ีนําเสนอไปในรางประกาศฯ 
สมควรอนุโลมใหผูนําเขาติดฉลากท่ีตัวเครื่อง DVB-T2 จาก
โรงงานตนทาง (ผูผลิต) เพ่ือเปนการประหยัดเวลาและ
ข้ันตอนในการนําสินคาออกสูทองตลาด 

ธนวัฒน  มงคลคุณวัฒน 

บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด 

๓๕. ถาสติ๊กเกอรใหผูประกอบการไปติดเองท่ีโรงงาน จะตอง
แจงใหทราบลวงหนา ๒ เดือน (แจงขอมูลใหท่ีประชุมทราบ

คุณอนุสิฏฐ  ศิริเพ่ิมพูน 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๓ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

เพ่ิมเติม) จํากัด มาตรฐานใหกับผูประกอบการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการจะ
พิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการสามารถดําเนินการออกเครื่องหมาย
แสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไดดวยตนเอง…” 

• ระยะเวลาของการออกเครื่องหมายหรือสติ๊กเกอรข้ึนอยูกับจํานวนท่ี
ผูประกอบการยื่นขอ โดยควรระบุถึงกรอบเวลาของการผลิตหรือนําเขา
ประกอบดวย เพ่ือนําไปพิจารณาออกเครื่องหมายไดตามกรอบเวลาท่ี
ผูประกอบการประสงค ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานท่ีรับผิดชอบ
การออกเครื่องหมายจะเรงดําเนินการใหรวดเร็ว 

• เครื่องหมายหรือสติ๊กเกอรของสํานักงาน กสทช. ใชวัสดุซ่ึงผานมาตรฐาน 
ROHS อยูแลว 

๓๖. ระยะเวลาการออกสติ๊กเกอร  คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 

(Thailand) Co.,Ltd 

๓๗. ขอให กสทช. กําหนดข้ันตอนปฏิบัติและระยะเวลาในการ
รับเครื่องหมายสติ๊กเกอร 

๓๘. เนื่องจากระยะเวลาการขอใบอนุญาตตาม มอก ๑๑๙๕ -
๒๕๓๖ ใชเวลา ๔-๕ เดือน และระยะเวลาการสมัครเพ่ือ
ขอรับ Standby Sticker จากการ  EGAT (ไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย) ประมาณ ๓ อาทิตย รวมท้ังสิ้นประมาณ 
๖ เดือน ทางบริษัทเห็นวาควรอนุญาตใหโรงงานสามารถ
พิมพ Sticker ติดบนสินคาเหมือนกับท่ี สมอ. ดําเนินการ
อยูในปจจุบัน แลวใหทางโรงงานสงรายงานการผลิต หรือ
บริษัทผูนําเขาแจงปริมาณการนําเขาแทน เพ่ือลดเวลาและ
การทํางานของ กสทช. และความคลองตัวในกระบวนการ
ผลิตสินคา 
หมายเหตุ  ชนิดของวัสดุ Sticker ขอใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ROHS 

คุณธรรมบุตร วิภาตะวณิช 

ฝายควบคุมคุณภาพสินคา 

Panasonic 

๓๙. Network License จะไดชวงไหน จ.ส.อ. ศิริชัย สิงหแกว 

หจก อัลฟามัลติมีเดีย จํากัด 
• ประเด็นการอนุญาตโครงขายอยูนอกขอบเขตของประกาศฉบับนี้ โดยจะ

นําสงขอซักถามใหกับกลุมงานท่ีเก่ียวของตอไป 

๔๐. Network License จะแลวเสร็จเม่ือไร คุณอนุสิฏฐ  ศิริเพ่ิมพูน 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส 

จํากัด 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๔ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๔๑. Import License ใชเวลาประมาณก่ีวัน คุณฬุริยา บรรจง 

บริษัท พานาโซนิคซิว  

(ประเทศไทย) จํากัด 

• ประเด็นของระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตนําเขาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม
อยูนอกขอบเขตของประกาศฉบับนี้ โดยจะนําสงขอซักถามใหกับกลุมงาน
ท่ีเก่ียวของตอไป 

๔๒. ถาผูประกอบการมีการนําเขา TV ถา SDoC ผานแต 
Import License ยังไมได บทลงโทษจะเปนอยางไร จะยัง
เหมือนของเดิมหรือไม 

คุณฬุริยา บรรจง 

บริษัท พานาโซนิคซิว  

(ประเทศไทย) จํากัด 

• หากเขาขายเปนเครื่องวิทยุคมนาคม การนําเขาโดยไมไดรับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มีโทษ จําคุก ๕ ป ปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

๔๓. ภาคผนวก ก ถาในกรณีท่ีเปน part เล็กๆ (เปนอะไหล
อิเล็กทรอนิกส ไมใชตัวเครื่องรับ ) จําเปนตองขออนุญาต
หรือไม ตัวอยางเชน chip บนแผน PCB นําเขามาประกอบ
เปนเครื่องรับดิจิตอลทีวีได (ใชกับภาค  Tuner ขอดิจิตอล
ทีว)ี และถาทําภาค  Tuner ตองขอใบอนุญาตนําเขาหรือไม 
ซ่ึงปจจุบันไมตองใชใบอนุญาต 

จ.ส.อ. ศิริชัย สิงหแกว 

หจก อัลฟามัลติมีเดีย จํากัด 
• ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงวาอุปกรณนั้นถือเปนเครื่องวิทยุคมนาคม

หรือไม หากเปน Tuner ซ่ึงถือเปนเครื่องวิทยุคมนาคม ตองขอใบอนุญาต
นําเขาซ่ึงวิทยุคมนาคม และหากจะดําเนินการผลิตหรือประกอบ ตองขอ
ใบอนุญาตทําซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

๔๔. เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง เครื่องสงระบบดิจิตอล ขอความ
ชัดเจนในการทํา Type เนื่องจากเคยใหตางประเทศทํา
รายงานมา และยื่นเรื่องเพ่ือขอสํารองจําหนาย แตยังไมได
รับคําตอบท่ีชัดเจน 

จ.ส.อ. ศิริชัย สิงหแกว 

หจก อัลฟามัลติมีเดีย จํากัด 
• กรณีการนําเขาหรือผลิตเครื่องสงตองปฏิบัติตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.

๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

• ข้ันตอนการขอใบอนุญาตทําซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม (เครื่องสง) อาจติดตอ
ขอใบอนุญาตทําเพ่ือการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยจัดสงเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียด เชน ขอมูลของสายการผลิต ขอมูลทางเทคนิค 
รายละเอียดแผงวงจร โดยเม่ือผลิตตนแบบแลวจะตองนํามาผานการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน หรือแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน 
แลวแตกรณี ท้ังนี้ อาจศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก ประกาศ กสทช. 
เรื่อง การทําเครื่องวิทยุคมนาคม  

๔๕. “หองปฏิบัติการทดสอบ” ตามนิยามหากการตรวจสอบนั้น
ไมเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ตัวอยางเชน 

คุณบรรจบ มัติโก • ประเด็นรายละเอียดของมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศนระบบดิจิตอลอยูนอกขอบเขตของประกาศฉบับนี้ อยางไรก็ตาม 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๕ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

ประกาศ กสทช. มส ๔๐๐๒-๒๕๕๕ ขอกําหนดทางเทคนิค 
(ขอ ๖) ตารางท่ี ๕ ระบุรหัส AFD ของ 16:9 เปน 1000 
แตอางถึง ETSI TS 101 154 V 1.9.1 (2009-09) จะระบุ
เปน 1010 ทาง กสทช. จะมีการดําเนินการอยางไร 

บริษัท เวิลดอิเลคตริค  

(ประเทศไทย) จํากัด 

จากขอมูลเบื้องตนสามารถอธิบายไดดังนี้ 
- การระบุรหัสและรูปแบบการแสดงผลของ AFD (Active Format 

Description) ตามมาตรฐาน ETSI TS 101 154 เปนการระบุรูปแบบ
โดยท่ัวไปทุกลักษณะ (มีท้ังรหัส 1000 และ 1010 สําหรับอัตราสวน
ภาพ 16 :9) แตการนําไปใชงานหรือกําหนดมาตรฐานของแตละ
ประเทศอาจเลือกบางรูปแบบมาบังคับใช 

- การกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับ AFD ของ กสทช. อางอิงตามมาตรฐาน 
ETSI TS 101 154 และสอดคลองมาตรฐานทางเทคนิคของกลุม
ประเทศอาเซียน 

๔๖. ขอกําหนดปุมนูนสัมผัสบนปุมหมายเลข ๕ ของรีโมท
คอนโทรล ถารุนใหมท่ีจะผลิตออกมานั้นจะไมมีปุมนี้แลว 
จะเปนแบบสไลด แตมีตัวสั่งงานดวยเสียง ขอทราบ
แนวทางปฏิบัติ 

คุณอนุสิฏฐ  ศิริเพ่ิมพูน 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส 

จํากัด 

• สําหรับกรณีฟงก็ชันการทํางานข้ันสูงตางๆ ซ่ึงมีการพัฒนาออกมาใน
ภายหลัง และสํานักงาน กสทช. ไมไดรับความคิดเห็นในระหวางการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศมาตรฐานทางเทคนิคนั้น 
ผูประกอบการอาจรวมกันจัดทําหนังสือยื่นเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบเปน
รายกรณีหรือขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติหากมีกรณีใกลเคียงกันใน
อนาคต 

๔๗. หากผูประกอบการรวมตัวกันยื่นหนังสือเพ่ือขอแกไขหรือ
ขอนําเขากอนมีการอนุญาต Network License ตองนําไป
ยื่นท่ีใคร 

คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC Networks 

(Thailand) Co.,Ltd 

• ทําหนังสือยื่นตอเลขาธิการ กสทช. 

๔๘. ขอ ๒๐ (๑) สําเนาใบรับรองระบบงานของหองปฏิบัติการ
ทดสอบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๖ (๑.๑) (๑.๒) (๒.๑) และ
ขอ ๙ (๑.๑) (๑.๒) (๒.๑) ซ่ึงตองแสดงรายละเอียด
ขอบขายการใหบริการทดสอบท่ีไดรับการรับรอง
ระบบงาน…..ขอแกคําวา และ ใหเปลี่ยนเปนคําวาหรือ 

คุณประชา เสมาฉิม 
บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 

• เห็นควรใหแกไขตามความเห็น โดยแกไขเปน “…ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๖ 
(๑.๑) (๑.๒) (๒.๑) หรือขอ ๙ (๑.๑) (๑.๒) (๒.๑) แลวแตกรณี” 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๖ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ืองการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 

๔๙. ขอ ๒๑ .... โดยการพิมพขอความไวในคูมือการใชงาน หรือ
แสดงขางกลองบรรจุภัณฑหรือจัดทําเปนเอกสารเพ่ิมเติม
อยูในบรรจุภัณฑของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น....
เพ่ิมคําวา หรือ 

• เห็นควรใหแกไขตามความเห็น 

๕๐. ขอ ๒๒ ....หากเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณใดมีขนาด
ไมเหมาะสมท่ีจะแสดงเครื่องหมายดังกลาว หรือไมสะดวกท่ี
จะแสดงเครื่องหมายดังกลาวบนตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ ผูประกอบการตองแสดงเครื่องหมายในวัสดุท่ีใช
รวมกับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณนั้น เชน บรรจุ
ภัณฑคูมือการใชงาน …..เพ่ิมคําวาหรือไมสะดวกท่ีจะแสดง
เครื่องหมายดังกลาวบนตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ 

• เห็นควรใหคงขอความไว เนื่องจากการติดเครื่องหมายมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบหรือตรวจติดตามในภายหลัง และเพ่ือเปน
ขอมูลในเบื้องตนใหกับผูบริโภคเก่ียวกับความสอดคลองตามมาตรฐานของ
อุปกรณตางๆ ดังนี้จึงเห็นวาควรตองกําหนดใหติดเครื่องหมายบนตัวเครื่อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณเทานั้น ยกเวนกรณีท่ีขนาดไมเหมาะสม  เชน 
ตัวเครื่องมีขนาดเล็กและไมสามารถหาพ้ืนท่ีติดเครื่องหมายได 

 

หมายเหต ุ: ขอซักถามหรือความคิดเห็นบางสวนเก่ียวของกับข้ันตอนในทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. โดยจะนําขอซักถามหรือขอคิดเห็นนั้นไปพิจารณาในข้ันตอนการจัดทํา

ประกาศสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการตอไป โดยสรุปไดดังตารางในหนาถัดไป 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๗ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีจะกําหนดใน (ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช. 
๑. สติ๊กเกอร ตัวหมายเลขจดทะเบียน (หกหลัก) จะมีการระบุ

อะไรเพ่ิมเติมอีกหรือเปลา มีวิธีอ่ืนเพ่ือแจงยอดไดหรือไม 
คุณอนุสิฏฐ  ศิริเพ่ิมพูน 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส 
จํากัด 

• การระบุหมายเลขการจดทะเบียน เปนการระบุหมายเลขแสดงวาเครื่อง
วิทยุคมนาคมและอุปกรณแบบรุนใดผานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานแลว โดยอาศัยหลักการทดสอบตัวอยางหรือทดสอบเฉพาะแบบ 
(type testing) การแจงยอดผลิตหรือนําเขาเปนข้ันตอนเก่ียวกับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

๒. การออกเลขปท่ีจดทะเบียนในสติ๊กเกอรสามารถเปลี่ยนไป
ใชป พ.ศ. แทน ค.ศ. ไดไหมเนื่องจากเห็นวาโดยปกติ
มาตรฐานของ สมอ. จะเปนภาษาไทย และอางอิงป พ.ศ. 

คุณคเชนท ประสาน 

Panasonic AVC 

Networks(Thailand)Co.,Ltd 

• การระบุเปนป ค.ศ. เนื่องมาจากระบบการจัดเก็บฐานขอมูลของสํานักงาน 
กสทช. ระบุเปนป ค.ศ. ซ่ึงเปนไปตามประกาศเก่ียวกับการตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมเดิม 

๓. หมวด ๒ ขอ ๘ (๕) ในเรื่องท่ี กสทช. จะประกาศใหทราบ
โดยท่ัวกันนั้น ทางผมมีความคิดเห็นวาไมควรประกาศ
กอนท่ีจะไดรับความยินยอมจากผูประกอบการ ท้ังนี้มีผล
เก่ียวเนื่องกับเรื่องของความลับในการคา เนื่องจากหากยัง
ไมถึงกําหนดเปดตัวสินคาแตมีขอมูลเล็ดลอดออกมาแลว 
(ผานทาง กสทช.) วายี่หอนั้นๆมีการขอจดทะเบียนรุน
สินคานั้นๆแลว จะทําใหบริษัทคูแขงทราบถึงความ
เคลื่อนไหวได 

คุณประชา เสมาฉิม 
บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด 

• การประกาศใหทราบโดยท่ัวกันนั้น จะเปนการแจงเฉพาะแบบรุนท่ีผาน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว (ไมรวมการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ) และแจงภายหลังกระบวนการข้ันตอนเสร็จสิ้นแลว โดย
จะแจงเพียงขอมูลท่ีจําเปนเทานั้น ตัวอยางขอมูลท่ีสํานักงานเผยแพร
สําหรับกรณีเครื่องโทรคมนาคมไดแก ประเภท ตราอักษร รุน ชนิด ยาน
ความถ่ีวิทยุ กําลังสง 

๔. ขอ ๙ กสทช. ควรยินยอมออกเครื่องหมายให
ผูประกอบการลวงหนาตามท่ีผูประกอบการรองขอ 
เพราะวามีความจําเปนตองนําไปติดท่ีโรงงานตั้งแต
กระบวนการผลิตเลย 

• เนื่องจากเปนชวงเริ่มแรกของการนํากระบวนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานมาใชกับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียง
ของประเทศไทย จึงใหควรใหการดําเนินการออกเครื่องหมายดําเนินการ
โดยสํานักงาน กสทช. โดยในอนาคตหากภาคอุตสาหกรรมและผูมีสวน
เก่ียวของสามารถดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบและรับรอง



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๘ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

(ราง) ประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ขอคิดเห็น ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ 
มาตรฐานไดโดยไมมีปญหาอุปสรรค กสทช. อาจพิจารณาให
ผูประกอบการสามารถออกเครื่องหมายไดดวยตนเองตามท่ีระบุในขอ ๒๔ 
ของประกาศ  กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซ่ึงระบุวา 
“ขอ ๒๔ ในวาระเริ่มแรกเม่ือประกาศนี้ใชบังคับ ใหสํานักงานออก
เครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหกับ
ผูประกอบการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให
ผูประกอบการสามารถดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไดดวยตนเอง…” 

๕. หมวด ๔ ขอ ตอจากขอ ๒๑ ควรกําหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบการรับรองตนเองลงไปดวยวา รอรับกลับไดเลย 

• เพ่ือความชัดเจน ระบุขอความดังนี้ในขอ ๒๐ ของประกาศสํานักงาน 
กสทช. “(๓) ภายหลังจากท่ีสํานักงานตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของเอกสารแลว สํานักงานจะสงคืนสําเนาแบบรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ” 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๔๙ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
 

รายชื่อผูเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่องการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๕๐ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

รายช่ือผู้ เข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น ตอ่  (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เร่ือง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ของเคร่ืองวิทยคุมนาคมและอปุกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  

วนัจนัทร์ท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชมุชัน้ ๑ สํานกังาน กสทช. 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

๑ นายไพศาล  เดชอิทธิกุล IRC Technologies Limited 

๒ นายชัยสิทธ์ิ  เอกปญญากุล LG 

๓ นายอํานาจ  สิงหชาต ิ LG 

๔ นายคเชนท  ประสาน Panasonic AVC Networks(thailand)Co.,Ltd 

๕ นายปญญา  วัฒนวังสกุล Panasonic AVC Networks(thailand)Co.,Ltd 

๖ คุณสิทธิพล จิระพงศวัฒนา True Visions 

๗ นางสาวอภิรดี  บุญถนอม True Visions 

๘ นายศุภกิจ  อัครเทวีวงศ True Visions 

๙ นายถาวร  โพธ์ิไชยศร ี ไทย ซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด 

๑๐ นายอนุสิฏฐ  ศิริเพ่ิมพูล ไทย ซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด 

๑๑ นางสาวนริศรา เมตตาประสพกิจ บ. จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

๑๒ นางสาววิลาสินี  จิวานนท บ. จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

๑๓ นายบวร  จิตตประเสริฐ บ. จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

๑๔ นายวราวุธ  เปยมมงคล บ. จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

๑๕ นายเอกชัย  เพงด ี บ. จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

๑๖ นายพิเชษฐ   กลับคุณ บ. ชารป ไทย  จก.              

๑๗ คุณกนกพร  คุณชัยเจริญกุล บ. ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด  

๑๘ คุณวีณา  จางเจริญ บ. ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด  

๑๙ นายเกียรติยศ ยืนยง บ. ที ซี เรดิโอ  แอนด คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

๒๐ นางสาวฬุริยา  บรรจง บ. พานาโซนิคซิว(ประเทศไทย)จํากัด 

๒๑ นายดํารง  อธิวรรธนกุล บ. พานาโซนิคซิว(ประเทศไทย)จํากัด 

๒๒ นางสาวณรัฐนันทน  สุนทราวิรัตน บ. โพลี เทเลคอม จํากัด 

๒๓ นายทองอยู  ปานศิลา บ. โพลี เทเลคอม จํากัด 

๒๔ นายนพดล  ภักดิ์ด ี บ. โพลี เทเลคอม จํากัด 

๒๕ นายชวลิต  รัตนศิริโชค บ. โฟกัสอินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด 

๒๖ นายสมบัติ  ฐานประเสริฐ บ. โฟกัสอินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๕๑ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

๒๗ นายธนวัฒน  มงคลคุณวัฒน บ. ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

๒๘ นายพิพัฒน  มงคลคุณวัฒน บ. ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

๒๙ คุณบรรจบ บ. เวิลดอิเลคตริค (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๐ คุณไพโรจน บ. เวิลดอิเลคตริค (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๑ นายเอกวิทย  นักฟอน บ. สามารถเทลคอม จํากัด(มหาชน) 

๓๒ นางเทพธิดา เกษม บ. สามารถวิศวกรรม จํากัด 

๓๓ นางสาวธัญพัชร  ลิขสิทธ์ิธนานนท บ. สามารถวิศวกรรม จํากัด 

๓๔ นายทวี  อุดมกิจโชต ิ บ. สามารถวิศวกรรม จํากัด 

๓๕ นายวรสุกานต กสมสัน บ. สามารถวิศวกรรม จํากัด 

๓๖ นายขรรคชัย  พลนิกร บ. อินโฟแซท อินเตอรเทรด จํากัด 

๓๗ นายแกลิก  อมตานนท บ. อิเล็กทรอนิคส ซอรซ จํากัด 

๓๘ นายพิเชษฐ  แสงอรุณไพศาล บ. ไฮเออร อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด  

๓๙ นายวิพล  สุวิทยาวุธ บ. ไฮเออร อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด  

๔๐ นางสาวธีระการ  ไทยธุระไพศาล วิทยุทองถ่ินไทยโนนสวนปา  

๔๑ นายเฉลิมชัย  ไทยธุระไพศาล วิทยุทองถ่ินไทยโนนสวนปา  

๔๒ นางสมศรี  ไทยธุระไพศาล วิทยุไทยพยุห 

๔๓ นางสาวอรุณี  บุญอินทร วิทยุไทยพยุห 

๔๔ นายอเนก  มีมูชอ ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส 

๔๕ นายทศพร  อุดมสินศิริกุล สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๔๖ นายอาทิตย  วัสนมงคล สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๔๗ คุณอัมรัตน  ทองจินดา สยามดิจิตอลมีเดีย 

๔๘ นายสันติ  วงษาเกษ สหกรณออมทรัพยครู จ.นครราชสีมา 

๔๙ จ.ส.อ.ศิริชัย  สิงหแกว หจก. อัลฟามัลติมีเดีย จํากัด 

๕๐ นายวีรกิจ จรัสมาศ Tesco Lotus (เอกชัยดิสทริมิวชัน) 

๕๑ คุณณทอง  วิทยุเชียงใหมมหานคร 

๕๒ พรรณวดี  ปฎิแพทย สฟอท. 

๕๓ เกวลิน หอรุงเรื่อง บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม 

๕๔ พรศักดิ์ เกียรติสวัสดิ ์ ชอง4 

๕๕ เจนจิรา  ใบมวง ชอง4 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๕๒ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

๕๖ นายสุเรียน   ชอง4 

๕๗ โยวิทย  ตุงตบุร ี ชอง4 

๕๘ นายชาญไชย  ไทยเจียม สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทยไทย 

๕๙ นายประมวล  โกสิทธ์ิบริรัตน ศูนยพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภาคเหนือ 

๖๐ นายภูทอง   pioneerefcetrouiecs(TH) 

๖๑ นายสถาพร  รุงรัตนาอุบล สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๖๒ นายวุฒิชัย  สงทองสุข 
สภาผูประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย (สววท) 

๖๓ นายคฑาวุฒ  กันทพล สภาผูประกอบวิชาชีพฯ (สววท) 

๖๔ สราวุฒิ  แผนทอง RS 

๖๕ ศิริลักษณ  มงคลคุณวัฒน บ. ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

๖๖ นายทรรศนัย  ทีนํ้าคํา สภาผูประกอบวิชาชีพฯ (สววท) 

๖๗ จีระวิชชุ  จิตตด ี W&J Engineering 

๖๘ นิภาวรรณ   บ. แพลเน็ตคอม 

๖๙ วาท่ี ร.ต สรายุทธ  บุญเลิศกุล บ. ดีแทคเน็คเวอร จํากัด 

๗๐ ภัทรชัย  ลลิตโรจนวงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗๑ นายพีรวิชญ   สภาผูประกอบวิชาชีพฯ (สววท) 

๗๒ รัตมะ  มีเต็ม milca 

๗๓ วิธาน  งามศิริกุล บจก.เอ็มดีเอเทรด 

๗๔ ศรัญพัฒน  มณีนพรัตน บ. พานาโซนิค ซิวเซล (ประเทศไทย) 

๗๕ พิมลทิพ  วรธาสินิตน บ. สามารถเทเลคอม จํากัด (ประเทศไทย) 

๗๖ สายณุ  สุนทรส บ.yugo industrial 

๗๗ วีรศักดิ์  อากรชัยกุล planetcomm 

๗๘ กิตติพันธ บุญชูชวย samart talcom 

๗๙ รัชนี   planetcomm 

๘๐ นายดุสิต  ธาดากิจวรคุณ สภ. 

๘๑ นายภานุพงษ  มิ่งขํา สภ. 

๘๒ นายมานพ โชติกะพุกกณะ สภ. 

๘๓ นายพีระพงษ  พบพุมสุข ดท. 

๘๔ นางสายนที  เตชะด ี อภ. 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๕๓ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

๘๕ พันตรี โกเมท ประทีปทอง กส. 

๘๖ นายเอกนรินทร ยุพาพิน จส. 

๘๗ นางสาวพิมพชนก นามสวาท จส. 

๘๘ คุณแถลงการณ สีจันทรออน  สบ. 

๘๙ นายอรรฆพล  รัตนวิทย พส. 

๙๐ นายนพคุณ  ยะวัน พส. 

๙๑ นางสาวชาญชญาพัชร  เนียบรัตน สวนงานเลขาฯ กสทช. สุทธิพล 

๙๒ นายศิรา  โอสถธรรม สวนงานเลขาฯ กสทช.สุภิญญา 

๙๓ อธิวัฒน  เอ่ียมดิลกวงศ ทท. 

๙๔ กุลปาลี  ตันติวงศ นส. 

๙๕ สุทธินี  เชาวรัตน ชส. 

๙๖ จําป  วงษสุนทร ชส. 

๙๗ นาย เจตน ทองคํา  สวนงานประธาน กสท. พันเอก นที ศุกลรัตน 

๙๘ นางสาว ธิดารัตน บุญภมร สวนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค 

๙๙ พลเอก จํานงค กําจัด อนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ 

๑๐๐ ดร. พสุ แกวปลั่ง อนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ 

๑๐๑ นายกนิษฐ สัญชาติวิรุฬห อนุกรรมการจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคฯ 

๑๐๒ พลตรี ดร. ชัยณรงค เชิดชู  คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๐๓ ดร. กิตติ  วงศถาวราวัฒน  คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๐๔ นางสาวสุนิสา รุจิธร คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๐๕ นายสมบัติ ลีลาพตะ คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๐๖ ดร. อรรถปรีชา รักษาชาต ิ คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๐๗ นางปริตา  วงศชุตินาท คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๐๘ นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๐๙ นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข  คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๑๐ นางสาวนพรัตน  ปอมสุข  คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๑๑ นายไมตรี  ตันติเชาวนันท คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและรับรองฯ 

๑๑๒ นางสาวกนกวรรณ อุนจิตต มส. 

๑๑๓ นายวีรศักดิ์ แกวศรีดํา ทท. 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๕๔ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์      

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

๑๑๔ นางสาวรพีพร บัวหอม ทส. 

๑๑๕ นายโฆษิต เลาหวิโรจน ทส. 

๑๑๖ นายชินประภา ปนแกว ทส. 

๑๑๗ นางสาวภิรติ แกวนอย ทส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบและ  ๕๕ 
และมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
 

ประกาศ กสทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยคุมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์บางประเภท  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  รวมทั้งสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  โดยมีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  ให้เป็น

แนวปฏิบัติเดียวกัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๑๐)  (๒๔)  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และมาตรา  ๒๙  (๔)  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  อันเป็นกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และ
มาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงประกาศกําหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์”  หมายความว่า  เครื่องวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
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โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม 

“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน”  หมายความว่า  กระบวนการที่ใช้ในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็น
การทดสอบ  (Testing)  การจดทะเบียน  (Registration)  การรับรอง  (Certification)  และกิจกรรมอ่ืน 
ที่เก่ียวเนื่องกัน  เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
สอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด 

“ห้องปฏิบัติการทดสอบ”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บริการ
ด้านการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้ 

“หน่วยรับรองระบบงาน  (Accreditation  Body)”  หมายความว่า  หน่วยงานที่ทําหน้าที่ดําเนินการ
เพื่อให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่าห้องปฏิบัติการทดสอบมีความสามารถในการให้บริการทดสอบมาตรฐาน
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม  ตามที่กําหนด 

“หน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ  (Competent  Accreditation  Body)”  หมายความว่า
หน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองห้องปฏิบัติ 
การทดสอบขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ  (International  Laboratory  
Accreditation  Cooperation:  ILAC) 

“หน่วยรับรองที่มีความสามารถ  (Competent  Certification  Body)”  หมายความว่า  หน่วยรับรอง
ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่เข้าร่วมเป็นภาคีลงนามในความตกลงการยอมรับร่วม
ด้านการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน  
(International  Accreditation  Forum:  IAF)   

“หน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ”  หมายความว่า  หน่วยงานของต่างประเทศ  
ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  ในการกํากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ภายในประเทศนั้น 

“รายงานผลการทดสอบ”  หมายความว่า  รายงานผลการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบ  ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดไว้ 

“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  ผู้ผลิต  ผู้จําหน่าย  หรือผู้นําเข้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ที่มีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หมวด  ๑ 
ขอบข่าย  การใช้บังคับ  และข้อยกเว้น 
 

 

ข้อ ๓ กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  โดย 

แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภทย่อย  ดังนี้ 
 (๑.๑) ประเภท  ก  (Class  A  Equipment)  คือ  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้อง

สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยผ่านกระบวนการทดสอบจากห้องปฏิบัติ 
การทดสอบซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  ของหมวด  ๒  ของประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  และ 
ให้ผู้ประกอบการนํารายงานผลการทดสอบมาใช้ประกอบการแจ้งจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้นต่อสํานักงาน  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  ของประกาศนี้ 

 (๑.๒) ประเภท  ข  (Class  B  Equipment)  คือ  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยผ่านกระบวนการทดสอบจากห้องปฏิบัติ 
การทดสอบซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ  ๙  (๑)  หรือ  (๒)  ของหมวด  ๓  ของประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  และ 
ให้ผู้ประกอบการนํารายงานผลการทดสอบมาใช้ประกอบการขอรับการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้นจากสํานักงาน  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๓  ของประกาศนี้ 

 ทั้งนี้  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้  ให้ใช้หลักการของการทดสอบ
ตัวอย่าง  หรือการทดสอบเฉพาะแบบ  (Type  Testing)  ซ่ึงหมายถึง  การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์จํานวน  ๑  เครื่องหรือมากกว่า  ที่ส่งมาเป็นตัวอย่างของแบบรุ่นเดียวกันกับที่ผลิตหรือนําเข้า
โดยถือว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนของอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิตหรือนําเข้านั้นทั้งหมด 

(๒) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  
(Supplier’s  Declaration  of  Conformity:  SDoC)  โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ให้คํายืนยัน
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะ
พึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในหมวด  ๔  ของประกาศนี้ 

(๓) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานตามประกาศนี้  มีดังต่อไปนี้ 
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 (๓.๑) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ประกอบการเรียนการสอน  
การศึกษา  การวิจัยและพัฒนา  ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยมิได้ 
มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์ 

 (๓.๒) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของทบวงการชํานัญพิเศษ

แห่งสหประชาชาติ 
 (๓.๓) เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่นําเข้าในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว  (Personal  

effects)  เป็นการชั่วคราว  โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์  และนําออกนอกประเทศ 
เม่ือหมดความจําเป็นในการใช้งาน 

คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องไดร้ับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม  หรืออาจพิจารณากําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์ที่ได้รับการยกเว้นเหล่านี้  ต้องได้รับการตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค

ประกอบการอนุญาตให้ใช้งาน  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใดต้องได้รับ

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะใด  หรือต้องอาศัยหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  
โดยอาจระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค  หรือระบุไว้ในข้อกําหนดทางเทคนิคตามแผนความถี่วิทยุ  เงื่อนไขการอนุญาต

ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  หรือเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตอ่ืนตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
รายการเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จําแนกตามประเภทที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ในวาระเริ่มแรกเม่ือประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ   
ระบุไว้ในภาคผนวก  ก  ของประกาศนี้ 

กรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว  เป็นประเภทที่ต้องมีการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานตามข้อ  ๓  (๑)  ทั้งประเภท  ก  และประเภท  ข  หรือต้องมีการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 
ตามข้อ  ๓  (๒)  ด้วย  ในกรณีนี้ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามข้อ  ๓  
(๑)  (๑.๑)  หรือตามข้อ  ๓  (๑)  (๑.๒)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการยื่นคําขอจดทะเบียนหรือรับรอง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้นต่อสํานักงาน  จะต้องระบุมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค

ในคําขอให้ครบถ้วนด้วย 
ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการได้กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใด  ต้องได้รับ 

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  แต่ยังมิได้ประกาศกําหนดมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว  ให้สํานักงานพิจารณาตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
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เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค

ระดับระหว่างประเทศ  ระดับภูมิภาค  หรือระดับประเทศ  ตามที่เห็นสมควรก่อนได้ 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

ประเภท  ก 
 

 

ข้อ ๖ รายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก  (Class  A  Equipment)  ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(๑) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศห้องปฏิบัติการทดสอบ

ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 (๑.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ  ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  มอก.  ๑๗๐๒๕  ในขอบข่าย 
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๑.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ  ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน

ที่มีความสามารถของต่างประเทศ  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือ

มาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 
 (๑.๓) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการ  ที่ได้รับการรับรองระบบ 

การบริหารงานคุณภาพ   (Quality  Management  System - QMS)  ตามมาตรฐาน   ISO  9001   
จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ  ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๑.๔) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อ 
การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ 

(๒) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศห้องปฏิบัติ 
การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

 (๒.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน

ที่มีความสามารถว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๒.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน

ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด  Directive  1999/5/EC  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council   
of  9  March  1999  on  radio  equipment  and  telecommunications  terminal  equipment  
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and  the  mutual  recognition  of  their  conformity - Annex  V - Full  Quality  Assurance   
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๒.๓) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการที่ ได้รับการรับรองระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ISO  9001  จากหน่วยรับรองที่มีความสามารถ  ในขอบข่าย 
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน 

 (๒.๔) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการขึน้ทะเบียน  (Listed  Testing  Laboratory)  
กับหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศที่คณะกรรมการให้การยอมรับเป็นรายกรณี 

(๓) เป็นรายงานผลการทดสอบที่ดําเนินการโดยสุจริต  ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และสอดคล้อง
หรือเทียบได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนดไว้ 

(๔) ในกรณีของรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง

ระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานหรือ

สัญลักษณ์อ่ืนใดที่แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงาน  ให้ปรากฏชัดเจนในรายงานผลการทดสอบนั้น 
ข้อ ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก  

ซ่ึงผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  แล้วได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการจดทะเบียนที่สํานักงานประกาศกําหนด  โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภาคผนวก  ข  
ของประกาศนี้ 

ข้อ ๘ ให้ สํานักงานออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  
(Registration  Number)  ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว   
โดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

ประเภท  ข 
 

 

ข้อ ๙ รายงานผลการทดสอบที่สํานักงานให้การยอมรับเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอการรับรอง

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ข  (Class  B  Equipment)  ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(๑) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศ  ห้องปฏิบัติ 

การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 (๑.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  มอก.  ๑๗๐๒๕  ในขอบข่าย 
การให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 (๑.๒) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน

ที่มีความสามารถของต่างประเทศ  ว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือ

มาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 
 (๑.๓) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ 
(๒) กรณีรายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติ 

การทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 (๒.๑) ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน

ที่มีความสามารถ  ว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025  หรือมาตรฐานที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 
 (๒.๒) เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน

ว่าเป็นไปตามข้อกําหนด  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   
ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ยื่นขอรับรอง 

(๓) เป็นรายงานผลการทดสอบที่ดําเนินการโดยสุจริต  ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และสอดคล้อง
หรือเทียบได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  หรือที่คณะกรรมการ

กําหนดไว้ 
(๔) ในกรณีของรายงานผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน

จากหน่วยรับรองระบบงานที่มีความสามารถ  ต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองระบบงานหรือสัญลักษณ์อ่ืนใด

ที่แสดงถึงสถานะการรับรองระบบงาน  ให้ปรากฏชัดเจนในรายงานผลการทดสอบนั้น 
ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานมีอํานาจรับทําการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ข   

ซ่ึงผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  แล้วได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการรับรองที่สํานักงานประกาศกําหนด  โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามภาคผนวก  ข  
ของประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานออกใบรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  (Approval  Certificate)  
ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการรับรองแล้ว  ซ่ึงต้องระบุหมายเลขการรับรอง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  (Approval  Number)  โดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หมวด  ๔ 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ให้คํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  เครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์  มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  โดยใช้ 
หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  (๒)  และต้องจัดส่งแบบรับรองตนเอง 
ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง  ให้สํานักงาน

เพื่อแสดงรายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง  
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจติดตาม  ตามมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลัง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

หมวด  ๕ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๒  และ  ๓  สามารถผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้า

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคเช่นเดียวกันกับเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว   
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๔  สามารถผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้าเครื่องวิทยุ

คมนาคมและอุปกรณ์ตามที่ได้ผ่านกระบวนการรับรองตนเองแล้ว 
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

ตามที่ตนเองผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ  โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
วิทยุคมนาคมและกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวมทั้งกฎหมาย

และหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่สํานักงานตรวจพบว่ามีการดัดแปลง

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือตรวจพบว่าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ที่ผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้ามีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคในสาระสําคัญไม่เป็นไปตามที่แจ้ง 
จดทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในใบรับรองตัวอย่างหรือที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการอาจมีภาระรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  ตามที่มี

บัญญัติไว้ในกฎหมายอ่ืนเพิ่มเติมด้วยหรือที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๒  และ  ๓  ต้องแจ้งให้สํานักงานทราบในกรณี

ของการดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิดแผกไปจาก

รายละเอียดที่แจ้งจดทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในใบรับรองตัวอย่างโดยแบ่งการดัดแปลงเป็น  ๒  ลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) การดัดแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์

ทางด้านเทคนิคตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซ่ึงไม่จําเป็นต้องทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซํ้า 
(๒) การดัดแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์

ทางด้านเทคนิคตามที่คณะกรรมการกําหนดอย่างมีนัยสําคัญ  ซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนที่จะผลิต  จําหน่าย  หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศ  โดยการดัดแปลงนั้น

อาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  อาทิเช่น   
 (๒.๑) การเปล่ียนแปลงสายอากาศด้านส่ง 
 (๒.๒) การเปล่ียนแปลงกําลังส่งหรือลักษณะการมอดูเลตสัญญาณ 
 (๒.๓) การเปล่ียนแปลงอินเตอร์เฟซการ์ดหรือมอดูลที่มีอยู่เดิม 
 (๒.๔) การเพิ่มอินเตอร์เฟซการ์ดหรือมอดูลใหม่  
ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่ตามหมวด  ๔  ต้องไม่ดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณ์ให้ผิดแผกไปจากที่ระบุไว้ในแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการรวมถึงเอกสารแสดงลักษณะ 
ทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบการต้องไม่ปลอมแปลง  หรือแก้ไข  เปล่ียนแปลง  ลดทอน  แต่งเติม  
เนื้อหา  หรือข้อมูลใด ๆ  ในรายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานให้ผิดแผกจากรายงานผล 
การทดสอบต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานต้นฉบับ 

สํานักงานอาจดําเนินการติดต่อหรือขอข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทดสอบหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยตรง  เพื่อยืนยันว่ารายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานเป็นรายงานผลการทดสอบ

หรือเอกสารหลักฐานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ผู้ประกอบการต้องมีภาระรับผิดในกรณีที่สํานักงานตรวจพบว่ารายงานผลการทดสอบหรือ 

เอกสารหลักฐานเป็นรายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานที่ถูกปลอมแปลง  หรือถูกแก้ไข  เปล่ียนแปลง  
ลดทอน  แต่งเติม  เนื้อหาหรือข้อมูลในรายงานผลการทดสอบหรือเอกสารหลักฐานให้ผิดแผกไป 
จากรายงานผลการทดสอบต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานต้นฉบับ  และอาจได้รับโทษตามที่มีบัญญัติไว้ใน

กฎหมายอ่ืนเพิ่มเติม 
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลคําชี้แจงและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ยอมรับรายงานผลการทดสอบในกรณีที่สํานักงานร้องขอซ่ึงอาจประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑) สําเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการทดสอบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  (๑.๑)  (๑.๒)  
(๒.๑)  หรือข้อ  ๙  (๑.๑)  (๑.๒)  (๒.๑)  แล้วแต่กรณี  ซ่ึงต้องแสดงรายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบ

ที่ได้รับการรับรองระบบงาน 
(๒) รายละเอียดขอบข่ายการให้บริการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน 
(๓) เอกสารหลักฐานแสดงการได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบจากหน่วยงาน 

ผู้มีอํานาจกํากับดูแลของต่างประเทศ 
(๔) สําเนาใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO  9001  ของผู้ประกอบการ 
(๕) ข้อมูล  คําชี้แจง  หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนที่สํานักงานเห็นว่ามีความจําเป็น 
(๖) กรณีที่จําเป็น  สํานักงาน  หรือคณะกรรมการสามารถขอให้ผู้ประกอบการจัดทําคําแปลเอกสาร

เป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 
สํานักงานอาจดําเนินการติดต่อหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง  เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสาร 
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะ

พึงประสงค์ทางด้านเทคนิค  หรือข้อกําหนดทางเทคนิค  เพื่อแสดงให้ผู้เก่ียวข้องทราบว่าเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคหรือข้อกําหนด

ทางเทคนิคโดยการพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน  หรือแสดงข้างกล่องบรรจุภัณฑ์  หรือจัดทําเป็น

เอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้   
“สอดคล้องตามมาตรฐาน  กสทช.  (เลขที่)”  หรือ  “สอดคล้องตามข้อกําหนดของ  กสทช.” 
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบการ  ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ประเภท  ก  และประเภท  ข  ตามรูปแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด  
โดยต้องแสดงเครื่องหมายให้เห็นที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในลักษณะที่อ่านออกได้ง่าย  
มองเห็นได้ง่าย  และลบเลือนได้ยาก  หากเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ใดมีขนาดไม่เหมาะสมที่จะแสดง

เครื่องหมายดังกล่าว  ผู้ประกอบการต้องแสดงเครื่องหมายในวัสดุที่ใช้ร่วมกับเครื่องวิทยุคมนาคมและ

อุปกรณ์นั้น  เช่น  บรรจุภัณฑ์  คู่มือการใช้งาน   
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใด  หรือ

ชนิดใด  ต้องระบุถ้อยคําแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค   
เป็นกรณีเฉพาะ  ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๔ ในวาระเริ่มแรกเม่ือประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้สํานักงานออกเครื่องหมายแสดงการได้รับ

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการไปพลางก่อน  จนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณา

อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
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มาตรฐานได้ด้วยตนเอง  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกเครื่องหมายดังกล่าวโดยสํานักงานให้เป็นไปตาม

ภาคผนวก  ข  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๖ 
มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานจัดให้มีมาตรการกํากับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลัง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด  
หรือหลายวิธีร่วมกัน  ซ่ึงอาจแตกต่างกันได้  ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์

ทางด้านเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ 
(๒) การตรวจติดตาม  ณ  สถานที่จําหน่ายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถ้อยคํา

แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
(๓) การสุ่มเลือกเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต  จําหน่าย  หรือใช้งาน  มาทําการตรวจยืนยัน

ความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
(๔) การรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  หรือผู้ประกอบการรายอ่ืนถึงความไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน

หรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้สํานักงาน

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณีดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพความผิด  ดังนี้ 
(๑) แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ระงับการกระทําที่ ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่

ประกาศกําหนด 
(๒) ส่ังให้มีการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือระงับการผลิต  จําหน่าย  หรือใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
(๓) เสนอให้คณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหรือการรับรองตนเอง

ของผู้ประกอบการ 
(๔) เสนอให้คณะกรรมการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ

เป็นการชั่วคราว 
(๕) เสนอให้คณะกรรมการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ

อย่างถาวร 
(๖) ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด 
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ข้อ ๒๗ กรณีที่สํานักงานพิจารณาไม่ให้การยอมรับหรือระงับการยอมรับรายงานผลการทดสอบ

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบตามประกาศนี้  ผู้ประกอบการมีสิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ทบทวนการพิจารณาได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้  การอุทธรณ์

ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
ข้อ ๒๘ ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  คณะกรรมการอาจกําหนด

มาตรการเฉพาะให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่

ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของผู้ประกอบการ  ภายหลังจากการเพิกถอนผลการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐาน  หรือการระงับการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว

หรือถาวรด้วยก็ได้ 
ข้อ ๒๙ สํานักงานไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  อันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ  

จากการปฏิบัติตามประกาศนี้เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือ

ความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่จําเป็นและเหมาะสม  คณะกรรมการอาจกําหนดให้ผู้ประกอบการซ่ึงมีหน้าที่

รับผิดชอบต่อเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

ประกาศนี้ทันทีก็ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



๑ 

 

ภาคผนวก ก 

รายการเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

รายการเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ 

มาตรฐานทางเทคนิค 
 

ประเภทของการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน 

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรบั
การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ภาคผนวก ซ ของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงสําหรับการ
ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
สําหรับการใหบ้รกิารโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๔๐๐๑-๒๕๕๕ 

ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการหรือตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

ประเภท ก โดยกําหนดใหร้ายงานผล
การทดสอบในหัวข้อ ๒.๑ ๒.๒ และ 
๒.๕ ของมาตรฐานทางเทคนิค ต้อง
มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ ของประกาศน้ี 

เครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลง
สัญญาณในการรบัรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกจิการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
สําหรับการเช่ือมต่อไปยังระบบ
โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) 

มาตรฐานทางเทคนิค  
กสทช.มส. ๒๐๐๑-๒๕๕๖ 

ให้ใช้หลักการรับรองตนเองของ
ผู้ประกอบการ 

 ทั้งน้ี กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอปุกรณ์บางประเภทซึง่ทํางานโดยอาศัยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter) เช่ือมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (Supply mains) และมีข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ันในประกาศคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ให้จัดส่งรายงานผลการ
ทดสอบตามข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัยเฉพาะส่วนของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าได้ 



๒ 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(๑) การย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณ์ประเภท ก 

  ๑,๐๐๐ บาทต่อครัง้ต่อแบบรุ่น 

(๒) การย่ืนขอรบัรองเครื่องวิทยุคมนาคมและ 
อุปกรณ์ประเภท ข 

  ๕,๐๐๐ บาทต่อครัง้ต่อแบบรุ่น 

(๓) การออกเครื่องหมายแสดงการได้รบัการ 
ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน 

  ๕ บาทต่อเครื่องหมาย 

 

 

หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการน้ี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบ  ๗๐ 
และรับรองมาตรฐานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 
 

ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม

และอุปกรณในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
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