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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหเคร่ืองโทรคมนาคม  อุปกรณที่ใชในโครงขายโทรคมนาคม  
หรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม  ตลอดจนเครื่องวิทยุคมนาคม  และอุปกรณวิทยุคมนาคม 
บางประเภท  ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  รวมทั้งสมควรกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  และมาตรการกํากับดูแลเคร่ืองโทรคมนาคมและ
อุปกรณภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  ใหเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๑   (๕)   (๒๑)   ประกอบมาตรา   ๗๘   วรรคหนึ่ง   
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่  และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  
มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  วรรคสอง   
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และมาตรา  ๒๙  (๕)  แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๖๑  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ   จึ งประกาศกํ าหนดใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๑๘๐  วัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
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ขอ ๒ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการทดสอบรับรองตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคม  

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๒) ระเบียบกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการทดสอบรับรองตัวอยางเคร่ืองวิทยุคมนาคม  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๓) ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข  เร่ือง  กําหนดเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการทดสอบ

รับรองตัวอยาง  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ 
(๔) ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข  เ ร่ือง  การกําหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม 

ของเครื่องวิทยุคมนาคม  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๐ 
(๕) ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข  เร่ือง  ยกเลิกการกําหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม

ของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม  (TVRO)  ประกาศ  ณ  วันที่  
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๗ 

ขอ ๓ บรรดาผลการทดสอบรับรองตั วอย า ง เ ค ร่ื อง วิท ยุคมนาคมซึ่ งออกโดย
กรมไปรษณียโทรเลขหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ   
ใหมีผลใชไดตอไปตราบเทาที่ไม ขัดหรือแยงตอหลักเกณฑที่ กําหนดไวในประกาศนี้   และที่
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมตอไป 

ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ”  หมายความวา  เคร่ืองโทรคมนาคม  อุปกรณที่ใชใน

โครงขายโทรคมนาคม  หรืออุปกรณที่ใชในกิจการโทรคมนาคม  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  และเครื่องวิทยุคมนาคม  หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม  ตามกฎหมายวาดวยวิทยุ
คมนาคม 

“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความวา  กระบวนการที่ใชในการดําเนินการ   
ไมวาจะเปนการทดสอบ  (testing)  การจดทะเบียน  (registration)  การรับรอง  (certification)  และ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน  เพื่อแสดงใหเห็นวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ทางเทคนิคสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติกําหนด 
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“หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน”  หมายความวา  หนวยงานที่ใหบริการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  ซ่ึงตามประกาศนี้  ใหหมายความรวมถึง 

(๑) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(๒) หนวยตรวจสอบ   หรือหนวยรับรอง   ซ่ึงเปนนิ ติบุคคลที่ ได รับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(๓) หนวยตรวจสอบ   หรือหนวยรับรอง   ของตางประเทศ   ที่คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติใหการยอมรับ  ตามที่ระบุไวใน  หมวด  ๕  ของประกาศนี้ 
“หนวยตรวจสอบ”  หมายความวา  หนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการดานการทดสอบเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ  ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติกําหนดไว 

“หนวยรับรอง”  หมายความวา  หนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการดานการรับรอง  ซ่ึงเปนการ 
ใหคํายืนยันเปนลายลักษณอักษรวา  เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณมีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติกําหนดไว 

“ผูประกอบการ”  ใหหมายความรวมถึง  ผูผลิต  ผูจําหนาย  หรือผูนําเขาซ่ึงเคร่ืองโทรคมนาคม
และอุปกรณ  ที่มีภาระรับผิดชอบตอเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น  ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
หรือนิติบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมายไทย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

หมวด  ๑ 
ขอบขาย  การใชบังคับ  และขอยกเวน 
 

 

ขอ ๕ เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
ใหแบงเปน  ๒  ประเภท  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประเภท  ก  (Class  A  equipment)  คือ  เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผูประกอบการ  
ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค  โดยผานการ
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ทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  แลวจึงแจงจดทะเบียนเคร่ืองโทรคมนาคมและ
อุปกรณนั้นตอสํานักงาน  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  หมวด  ๒  ของประกาศนี้ 

(๒) ประเภท  ข  (Class  B  equipment)  คือ  เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผูประกอบการ  
ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค  โดยผานการ
ทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  และเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนั้นตองไดรับ
การรับรองจากสํานักงาน  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  หมวด  ๓  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดวาเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณประเภทใด   
ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะใด  โดยอาจระบุไวในประกาศคณะกรรมการ 
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิค  หรือระบุไวในขอกําหนดทางเทคนิค  เง่ือนไขการอนุญาตใหประกอบ
กิจการโทรคมนาคม   เ ง่ือนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่   หรือเ ง่ือนไขการอนุญาตใหใช 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ 

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณจําแนกตามประเภทที่ตองไดรับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศนี้ใชบังคับ  ระบุไวใน  ภาคผนวก  ก 

ขอ ๗ เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณดังตอไปนี้  ไดรับยกเวนไมตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้ 

(๑) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอน  การศึกษา  และที่ติดต้ัง
ในหองปฏิบัติการทดลอง  ของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

(๒) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชงานในดานจารกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ  
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ 

(๓) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรและนิเวศวิทยา  
รวมทั้งที่ใชในการติดตามและคนหาสัตว  ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ส่ิงแวดลอม  หรือ
นิเวศวิทยา 

(๔) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่นํามาใชในการปฏิบัติงานของทบวงการชํานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ 

(๕) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ใชสําหรับสถานีเ รือหรือสถานีอากาศยานจาก
ตางประเทศ  ซ่ึงติดต้ังมาพรอมกับเรือหรืออากาศยานนั้น 
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(๖) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่นําเขาในลักษณะเปนของใชสวนตัว  (personal  effects)  
เปนการชั่วคราว  โดยมิไดมีจุดมุงหมายที่จะใชงานในเชิงพาณิชย  และนําออกนอกประเทศเมื่อหมด
ความจําเปนในการใชงาน 

คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดใหเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  ไดรับยกเวนไมตอง
ไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเพิ่มเติม  หรืออาจพิจารณากําหนดใหเคร่ืองโทรคมนาคมและ
อุปกรณที่ไดรับยกเวนเหลานี้  ตองไดรับการตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคประกอบการ
อนุญาตใหใชงาน  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการไดกําหนดใหเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณใด  ตองไดรับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  แตยังมิไดประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคหรือมีขอกําหนด
ทางเทคนิคสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณดังกลาว  ใหสํานักงานพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น  โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนด 
ทางเทคนิคระดับระหวางประเทศ  ระดับภูมิภาค  หรือระดับประเทศ  ตามที่เห็นสมควรกอนได 

ขอ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการไดประกาศกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ  หรือไดมีขอกําหนดทางเทคนิคไวแลว  แตมิไดกําหนดใหเคร่ืองโทรคมนาคม
และอุปกรณดังกลาวตองได รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน   ใหผูประกอบการมีหนาที่ 
ใหคํายืนยันเปนลายลักษณอักษรวา  เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนั้นมีความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค  โดยใชหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการ  (Supplier’s  
Declaration  of  Conformity:  SDoC)  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  หมวด  ๔  ของประกาศนี้ 

ขอ ๑๐ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้  ใหใชหลักการของการทดสอบ
ตัวอยาง  หรือ  การทดสอบเฉพาะแบบ  (Type  Testing)  ซ่ึงหมายถึง  การทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณจํานวน  ๑  เคร่ืองหรือมากกวา  ที่สงมาเปนตัวอยางของแบบรุนเดียวกันกับที่ผลิตหรือนําเขา  
โดยถือวาตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่ผลิตหรือนําเขานั้น
ทั้งหมด 

ขอ ๑๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  ทั้งที่ดําเนินการ
โดยสํานักงาน  ซ่ึงตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  และที่ดําเนินการโดยหนวย
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอื่น  ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  ประเภท  ก 

 
 

ขอ ๑๒ หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดังตอไปนี้  สามารถรับทําการทดสอบ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  ประเภท  ก  ได 

(๑) สํานักงาน 
(๒) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  ในฐานะ  

หนวยตรวจสอบประเภทที่หนึ่ง  หรือ  หนวยตรวจสอบประเภทที่สอง   
(๓) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของตางประเทศที่คณะกรรมการใหการยอมรับ  

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  หมวด  ๕  ของประกาศนี้ 
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานมีอํานาจรับทําการจดทะเบียนเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  

ประเภท  ก  ซ่ึงผานการทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  
แลวได  ทั้งนี้  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดทะเบียน  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๔ ใหสํานักงานออกหมายเลขการจดทะเบียนเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  
(Registration  Number)  ใหกับเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่ไดรับการจดทะเบียนแลว   
โดยมีรูปแบบตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๗  (๑)   

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  ประเภท  ข 

 
 

ขอ ๑๕ หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดังตอไปนี้  สามารถรับทําการทดสอบ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  ประเภท  ข  ได 

(๑) สํานักงาน 
(๒) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  ในฐานะ  

หนวยตรวจสอบประเภทที่สอง 
(๓) หนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของตางประเทศที่คณะกรรมการใหการยอมรับ  

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  หมวด  ๕  ของประกาศนี้ 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานมีอํานาจรับทําการรับรองเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  ประเภท  ข  
ซ่ึงผานการทดสอบจากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๕  แลวได  ทั้งนี้  
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการรับรอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานออกใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  (Approval  Certificate)  
ใหกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่ผานการรับรองแลว  ซ่ึงตองระบุหมายเลขการรับรอง
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  (Approval  Number)  โดยมีรูปแบบตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๗  (๒) 

หมวด  ๔ 
การรับรองตนเองของผูประกอบการ 

 
 

ขอ ๑๘ ผูประกอบการซึ่งมีหนาที่ใหคํายืนยันเปนลายลักษณอักษรวา  เคร่ืองโทรคมนาคม
และอุปกรณ  มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค  โดยใชหลักการ
รับรองตนเองของผูประกอบการ  (Supplier’s  Declaration  of  Conformity:  SDoC)  ตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๙  ตองจัดทําแบบรับรองตนเอง  เพื่อแสดงรายละเอียดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ   
ตามรูปแบบที่กําหนดใน  ภาคผนวก  ข  และจัดสงแบบรับรองตนเองที่กรอกรายละเอียดครบถวน
สมบูรณแลวใหสํานักงาน 

ใหผูประกอบการเก็บรักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการ
รับรองตนเอง  (supporting  documentation)  ไวเพื่อใชในการตรวจติดตาม  ตามมาตรการกํากับดูแล
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

เอกสารหลักฐานดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  รายละเอียด
คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค  และขอมูลการตรวจสอบเพื่อยืนยันวาสอดคลองเปนไปตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค 

ขอ ๑๙ ผูประกอบการซึ่งมีหนาที่ตามหมวดนี้  ตองไมดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณใหผิดแผกไปจากที่ระบุไวในเอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณนั้น 

ผูประกอบการตองมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่ สํานักงานตรวจพบวามีการดัดแปลง 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณโดยไมไดแจงใหสํานักงานทราบลวงหนา   หรือตรวจพบวา 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผลิต  จําหนาย  หรือนําเขา  มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค 
ในสาระสําคัญไมสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูประกอบการอาจมีภาระรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย  ตามที่มี
บัญญัติไวในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมดวย 

ขอ ๒๐ ผูประกอบการซึ่งมีหนาที่ตามหมวดนี้  อาจจัดใหมีถอยคําแสดงความสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิค  หรือขอกําหนดทางเทคนิค  เพื่อแสดงใหผูเกี่ยวของทราบวาเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณดังกลาวมีความสอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนด  โดยการพิมพขอความไวในคูมือ
การใชงาน   แสดงไวขางกลองบรรจุภัณฑ  หรือจัดทําเปนเอกสารเพิ่มเติมอยูในบรรจุภัณฑของ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น  ซ่ึงอยางนอยควรมีขอความดังนี้ 

“เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนี้  มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค  เลขที่  ...” 
หรือ  “เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนี้  มีความสอดคลองตามขอกําหนดของ  กทช.” 

หมวด  ๕ 
การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

 
 

ขอ ๒๑ หลักเกณฑการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหนวยตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑวาดวยการยอมรับหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

(๒) หลักเกณฑตามความตกลงวาดวยการยอมรับซ่ึงกันและกันดานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  (Mutual  Recognition  Arrangement/Agreement  for  
Conformity  Assessment  of  Telecommunication  Equipment)  ภายใตกรอบความรวมมือที่ประเทศไทย
เขารวมดําเนินการเปนภาคีสมาชิก  และคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

(๓) หลักเกณฑเฉพาะตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๒๒ ใหสํานักงานมีอํานาจพิจารณายอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน   

อันประกอบดวยรายงานผลการทดสอบ  (Test  Report)  หรือผลการรับรอง  (Certification)  ไมวาจะเปน
บางสวนหรือทั้งหมด   จากหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของตางประเทศ   สําหรับ 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณบางประเภท  หรือบางลักษณะ  เพื่อประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน   
หรือรับรองเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณประเภทหรือลักษณะนั้นเปนการชั่วคราวกอนได  ในกรณีที่
ยังไมมีหลักเกณฑตามขอ  ๒๑ 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  ประเภท  ข  
ใหสํานักงานพิจารณายอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  เฉพาะจากหนวยตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของตางประเทศ  ที่ไดรับการรับรองระบบงาน  (accreditation)  วาเปนไปตามขอกําหนด 
ในมาตรฐาน  ISO/IEC  17025:  2005  หรือมาตรฐานที่เทียบเทา 

หมวด  ๖ 
สิทธิและหนาที่ของผูประกอบการ 

 
 

ขอ ๒๓ ผูประกอบการมีสิทธิในการผลิต  จําหนาย  หรือนําเขาเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคเชนเดียวกันกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนที่
ผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว  ตามที่แจงจดทะเบียน  หรือที่ระบุไวในใบรับรองตัวอยาง 

ผูประกอบการแตละรายตองมีภาระรับผิดชอบตอเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณตามที่ตนเอง
ผลิต  จําหนาย  หรือนําเขาเพื่อใชงานในประเทศ 

ขอ ๒๔ ผูประกอบการตองแจงใหสํานักงานทราบในกรณีของการดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณใหมีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคผิดแผกไปจากรายละเอียดที่แจงจดทะเบียนหรือ 
ที่ระบุไวในใบรับรองตัวอยาง  โดยแบงการดัดแปลงเปน  ๒  ลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) การดัดแปลงที่ไมสงผลกระทบตอความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ขอกําหนดทางเทคนิคของคณะกรรมการ  ซ่ึงไมจําเปนตองทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ้ํา 

(๒) การดัดแปลงที่สงผลกระทบตอความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนด
ทางเทคนิคของคณะกรรมการ  ซ่ึงเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ดัดแปลงแลวนั้น  จําเปนตองไดรับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอีกคร้ังหนึ่ง  กอนที่จะผลิต  จําหนาย  หรือนําเขาเพื่อใชงาน 
ในประเทศ  ตัวอยางของการดัดแปลงในลักษณะดังกลาว  มีดังนี้ 

 (๒.๑) การเปลี่ยนแปลงสายอากาศดานสง 
 (๒.๒) การเปลี่ยนแปลงกําลังสงหรือลักษณะการแพรคลื่น 
 (๒.๓) การเปลี่ยนแปลง  interface  card  ที่มีอยูเดิม 
 (๒.๔) การเพิ่มเติม  interface  card  ใหม 
ขอ ๒๕ ผูประกอบการตองมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่สํานักงานตรวจพบวามีการดัดแปลง

เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต  หรือตรวจพบวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผลิต  
จําหนาย   หรือนํา เขามี คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคในสาระสําคัญไม เปนไปตามที่แจ ง 
จดทะเบียนหรือที่ระบุไวในใบรับรองตัวอยาง 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูประกอบการอาจมีภาระรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย  ตามที่มี
บัญญัติไวในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมดวย 

ขอ ๒๖ ผูประกอบการมีหนาที่ จัดใหมีถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน 
ทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค  เพื่อแสดงใหผูเกี่ยวของทราบวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
ดังกลาวมีความสอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนด  โดยการพิมพขอความไวในคูมือการใชงาน  
แสดงขางกลองบรรจุภัณฑ  หรือจัดทําเปนเอกสารเพิ่มเติมอยูในบรรจุภัณฑของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณนั้น  ซ่ึงอยางนอยตองมีขอความดังนี้ 

“เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนี้  มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค  เลขที่  ...” 
หรือ  “เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนี้  มีความสอดคลองตามขอกําหนดของ  กทช.” 
ขอ ๒๗ ผูประกอบการมีหนาที่แสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานที่ตัวเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  ดังนี้ 
(๑) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท  ก  ใหแสดงเครื่องหมาย  มีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
โดย YYYYYY หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน  (๖  หลัก) 
 ZZ   หมายถึง เลข  ป  ค.ศ.  ที่จดทะเบียน  (สองหลักสุดทาย) 
 XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผูประกอบการ  (๔  หลัก) 
(๒) เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท  ข  ใหแสดงเครื่องหมาย  มีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
โดย AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง  (๖  หลัก) 
 BB   หมายถึง เลข  ป  ค.ศ.  ที่รับรอง  (สองหลักสุดทาย) 
 XXXX หมายถึง รหัสประจําตัวของผูประกอบการ  (๔  หลัก) 

 

CLASS A 
NTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

 

CLASS B 
NTC ID. AAAAAA-BB-XXXX



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูประกอบการตองแสดงเครื่องหมายใหเห็นที่ตัวเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ  ในลักษณะ 
ที่อานออกไดงาย  มองเห็นไดงาย  และลบเลือนไดยาก  หากเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใดมีขนาด
ไมเหมาะสมที่จะแสดงเครื่องหมายดังกลาว  ผูประกอบการตองแสดงเครื่องหมายในวัสดุที่ใชรวมกับ
เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น  เชน  บรรจุภัณฑ  คูมือการใชงาน 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดใหเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณประเภทใด  หรือ
ชนิดใด  ตองระบุถอยคําแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค 
เปนกรณีเฉพาะ  ผูประกอบการมีหนาที่ตองดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๙ ในวาระเริ่มแรกเมื่อประกาศนี้ใชบังคับ  ใหสํานักงานออกเครื่องหมายแสดงการ
ไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใหกับผูประกอบการไปพลางกอน  จนกวาคณะกรรมการ 
จะพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการสามารถดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการไดรับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานไดดวยตนเอง  ทั้งนี้  คาธรรมเนียมในการออกเครื่องหมายดังกลาวโดยสํานักงาน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๗ 
มาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

 
 

ขอ ๓๐ ใหสํานักงานจัดใหมีมาตรการกํากับดูแลเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณภายหลัง
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  โดยใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด  หรือหลายวิธีรวมกัน  ซ่ึงอาจแตกตาง
กันได  ข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ขอกําหนดทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณจากผูประกอบการ 

(๒) การตรวจติดตาม  ณ  สถานที่จําหนายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถอยคํา
แสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค 

(๓) การสุมเลือกเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณที่ผลิต  จําหนาย  หรือใชงาน  มาทําการตรวจ
ยืนยันความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค 

(๔) การรับขอรองเรียนของผูบริโภค  ผูใชบริการ   หรือผูประกอบการรายอื่นถึงความ 
ไมสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ    ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓๑ หากพบวา  มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้   
ใหเลขาธิการดําเนินการตามความเหมาะสมและสภาพของความผิดนั้น  ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงเตือนเปนลายลักษณอักษร 
(๒) ส่ังใหมีการแกไข  ปรับปรุง  หรือระงับการผลิต  จําหนาย  หรือใชงานเครื่องโทรคมนาคม

และอุปกรณที่ไมสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิค 
(๓) เสนอใหคณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
(๔) การเปรียบเทียบปรับหรือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
ขอ ๓๒ ในกรณีที่จําเปนและเหมาะสม  คณะกรรมการอาจกําหนดใหเคร่ืองโทรคมนาคม

และอุปกรณบางประเภทตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ทันทีก็ได 
ขอ ๓๓ ในกรณีที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหเลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



ภาคผนวก ก 
รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

จําแนกตามประเภทของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
 
รายการเครื่องโทรคมนาคม 

และอุปกรณ 
มาตรฐานทางเทคนิค 

หรือขอกําหนดทางเทคนิค 
ประเภทของการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐาน 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
สมัครเลน 

กทช. มท. ๑๐๑๘-๒๕๕๐ ประเภท ข 

กทช. มท. ๐๐๑-๒๕๔๘ (VHF/UHF) ประเภท ข 
กทช. มท. ๐๐๒-๒๕๔๘ (CB78/245) ประเภท ข 

กทช. มท. ๑๐๐๙-๒๕๔๙ (Trunked) ประเภท ข 
กทช. มท. ๐๐๖-๒๕๔๘ (Microphone) ประเภท ก 
กทช. มท. ๐๐๗-๒๕๔๘ (Radio Control) ประเภท ก 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี
ทางบก (ท่ัวไป) 

ขอกําหนดทางเทคนิคอ่ืน แลวแตกรณี 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี
ทางบก ระบบ Cellular 

กทช. มท. ๐๐๔-๒๕๔๘ 
กทช. มท. ๑๐๐๘-๒๕๔๙ 
กทช. มท. ๑๐๑๔-๒๕๔๙ 
กทช. มท. ๑๐๑๕-๒๕๔๙ 
กทช. มท. ๑๐๑๖-๒๕๔๙ 
กทช. มท. ๑๐๑๗-๒๕๔๙ 

ประเภท ข 

กทช. มท. ๑๐๒๐-๒๕๕๐ (CB27) ประเภท ข 
กทช. มท. ๑๐๒๑-๒๕๕๐ (VHF) ประเภท ข 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี
ทางทะเล 

ขอกําหนดทางเทคนิคอ่ืน แลวแตกรณี 
กทช. มท. ๐๐๓-๒๕๔๘ (VHF VOR) ประเภท ข เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน ขอกําหนดทางเทคนิคอ่ืน แลวแตกรณี 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
(Microwave Fixed Link) 

ขอกําหนดทางเทคนิคตามท่ีกําหนดไวใน
แผนความถ่ีวิทยุ 

ใหใช SDoC 

กทช. มท. ๐๐๕-๒๕๔๘ (GMPCS) ประเภท ก เคร่ืองวิทยุคมนาคมในกิจการสื่อสาร
ผานดาวเทียม ขอกําหนดทางเทคนิคอ่ืน แลวแตกรณี 

กทช. มท. ๑๐๑๐-๒๕๕๐ (RFID) ประเภท ก (ท่ีตองไดรับใบอนุญาต) 
ใหใช SDoC (ท่ีไดรับยกเวน
ใบอนุญาต) 

กทช. มท. ๑๐๑๑-๒๕๔๙ (Vehicle Radar) ประเภท ก 
กทช. มท. ๑๐๑๒-๒๕๔๙ (RLAN) ใหใช SDoC 
กทช. มท. ๑๐๑๓-๒๕๔๙ (MAN) ประเภท ข 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมอ่ืนท่ี กทช. อนุญาต
ใหใชงาน 

ขอกําหนดทางเทคนิคอ่ืน แลวแตกรณี 
 
 



 ๒

รายการเครื่องโทรคมนาคม 
และอุปกรณ 

มาตรฐานทางเทคนิค 
หรือขอกําหนดทางเทคนิค 

ประเภทของการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐาน 

เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีใชใน
โครงขายระบบสื่อสารทางแสง 

กทช. มท. ๒๐๐๑-๒๕๕๐ 
(Optical Communications System) 

ใหใช SDoC 
 

กทช. มท. ๓๐๐๑-๒๕๕๐ 
(EMC) 

ใหใช SDoC เคร่ืองโทรคมนาคมปลายทาง
(Telecommunication Terminal 
Equipment) กทช. มท. ๔๐๐๑-๒๕๕๐ 

(Electrical Safety) 
ใหใช SDoC 

เคร่ืองวิทยุคมนาคมกําลังสงต่ํา หรือ 
เคร่ืองวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น 
(Low power device or short range 
device)  

ขอ ๒ ของประกาศ กทช. เร่ือง เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีไดรับ
ยกเวนใบอนุญาต ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

ใหใช SDoC 

อุปกรณท่ีใชในโครงขายโทรคมนาคม กทช. มท. ๖๒๐๑-๒๕๕๐ 
(มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมแบบ NGN) 

ไมอยูภายใตบังคับของประกาศนี้ 

 



 ๓

ภาคผนวก ข 
Supplier’s Declaration of Conformity (SDoC) Format 

 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ      
 

 

แบบรับรองตนเองของผูประกอบการ 
(Supplier’s Declaration of Conformity) 

 
 
1.  รายละเอียดของผูประกอบการ  

1.1 ชื่อหนวยงาน 
 
1.2 ท่ีอยู 
 

 
2.  รายละเอียดของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ 

2.1 ประเภท/ชนิดของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ 
 
2.2 ตราอักษร (brand name) 
 

2.3 แบบ/รุน (model) 

2.4 มาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคท่ีแสดงความสอดคลอง 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา เครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณขางตน มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรอืขอกําหนดทางเทคนิค
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามทีร่ะบไุว 
 
3. เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง   
  

ลงชื่อ 
 

     
(         ) 

                      ผูมีอํานาจลงนาม 
   ตําแหนง  
   วันที่     

  
          
 
ผูประกอบการจะตองจัดสงแบบรับรองตนเองท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และเก็บ
รักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพรอมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง เพื่อใชประกอบการตรวจติดตามของสํานักงาน ตามมาตรการกํากับ
ดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และตามกฎหมายอื่น (ถามี) 
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