
(ราง) 
 

ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

วาดวยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

พ.ศ. ... 
____________________ 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ    
โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ลงวันท่ี  
๔ กรกฎาคม๒๕๕๙ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและกําหนดข้ันตอนการรับรองตนเองของ
ผูประกอบการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) (๒๕) ประกอบมาตรา ๘๑ และ มาตรา ๘๗ 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๔๔ และมาตรา ๒๙  (๕) แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ . ๒๔๙๘ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ               
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
โดยสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิพ.ศ. ...” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ วาดวยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และแนวปฏิบัติอ่ืนใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ใหใชคํานิยามตามท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติผูยื่นขอ 

____________________ 
 

ขอ ๖ ผูยื่นขอใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 ๖.๑ เปนบคุคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย หรือ 
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 ๖.๒ เปนนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
 ในกรณีของนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ หรือมีสถานท่ีตั้งอยูในตางประเทศจะตอง

มีตัวแทนท่ีเปนบุคคล หรือนิติบุคคลไทยเปนผูยื่นขอ  
 ใหสํานักงาน กสทช. กําหนดรหัสประจําตัวของผูประกอบการ (supplier code) ๔ หลักใหกับผู

ยื่นขอ 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเปนผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุ
คมนาคม จะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมดวย 

 
หมวด ๒  

การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
____________________ 

 
ขอ ๘ สํานักงาน กสทช. รับดําเนินการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณตามขอบขายการ

ใหบริการทดสอบท่ีระบุไวในประกาศของสํานักงาน กสทช. 
ขอ ๙ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ท่ีสงใหสํานักงาน กสทช. ทดสอบ ตองเปนเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณท่ีไมมีการดัดแปลงใด ๆ ใหผิดแผกไปจากท่ีระบุไวในเอกสารแสดงลักษณะทาง
เทคนิคของผูผลิต 

ขอ ๑๐ ผูยื่นขอตองจัดสงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ จํานวนไมเกิน ๒ เครื่อง พรอมเอกสาร
ดังตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ แบบคําขอท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณตามท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด 
 ๑๐.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามหมวด ๑ ของระเบียบนี้ 
 ๑๐ .๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เปนตนวา

แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications) 
 ๑๐.๔ คูมือการใชงาน (Operation Manual) คูมือการซอมบํารุงรักษา (Maintenance 

Manual /Service Manual) หรือคูมือสําหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ (ถามี) 
 ๑๐.๕ แผนผังวงจร (Circuit Diagram) 
ขอ ๑๑ เอกสารประกอบการทดสอบในขอ ๑๐.๓ – ๑๐.๕ ตองเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

จํานวนไมนอยกวา ๑ ชุด โดยเปนเอกสารตนฉบับหรือสําเนาก็ได ท้ังนี้ หากเอกสารใดเปนสําเนาตองมีการ
รับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว และหากเอกสารใดเปนภาษาอ่ืนผูยื่นขอตองแปลเอกสารดังกลาวเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปล พรอมหนังสือรับรองการแปลเพ่ิมเติมจากเอกสาร
ตนฉบับดวย 

ขอ ๑๒ วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการทดสอบ มีดังนี้ 
 ๑๒.๑ ผูยื่นขอดําเนินการสงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ พรอมเอกสารตามท่ี

กําหนดในขอ ๑๐ พรอมชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงาน กสทช. 
 ๑๒.๒ สํานักงาน กสทช. จะแจงระยะเวลาในการดําเนินการใหกับผูยื่นขอทราบ ซ่ึงใน

กรณีปกติจะใชเวลาไมเกิน ๑๐ วันทําการ ตามลําดับกอนหลัง 
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 ๑๒.๓ ในระหวางการดําเนินการสํานักงาน กสทช. อาจแจงใหผูยื่นขอจัดสงขอมูล หรือเอกสาร
อ่ืนท่ีจําเปนตอการดําเนินการเพ่ิมเติมได 
 ๑๒.๔ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการทดสอบโดยใชหลักการของการทดสอบตัวอยาง 
หรือการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Testing) ซ่ึงหมายถึงการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีสงมา
เปนตัวอยางของแบบรุนเดียวกันกับท่ีผลิต หรือนําเขา โดยถือวาตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณแบบรุนท่ีผลิต หรือนําเขานั้นท้ังหมด 
 ๑๒.๕ สํานักงาน กสทช. จะใชวิธีการทดสอบตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนดไวใน
มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น 
  ในกรณีท่ี กสทช. มิไดประกาศกําหนดไวใหสํานักงาน กสทช. ทําการทดสอบ โดย
พิจารณาเทียบเคียงกับวิธีการทดสอบท่ีกําหนดไวในมาตรฐานทางเทคนิค หรือขอกําหนดระดับระหวาง
ประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศตามท่ีเห็นสมควรได โดยใหระบุวิธีการทดสอบท่ีใชไวในรายงานผล
การทดสอบดวย 
 ๑๒.๖ สํานักงาน กสทช. จะสงคืนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ พรอมรายงานผลการ
ทดสอบ (Test Report) จํานวน ๑ ฉบับ ซ่ึงแสดงรายละเอียดผลการทดสอบคุณสมบัติ หรือลักษณะทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใหแกผูยื่นขอ 
 ๑๒.๗ สํานักงาน กสทช. จะเก็บรักษาเอกสารประกอบการทดสอบหรือเก็บในรูปแบบขอมูล
อิเล็กทรอนิกสไวเปนเวลา ๕ ป โดยไมคืนใหแกผูยื่นขอ เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการตรวจติดตามโดย
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีผูยื่นขอไดสงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ทดสอบแลวผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้นอาจไมสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค หรือขอกําหนดทางเทคนิคของ กสทช. ผูยื่นขอสามารถสงเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น มา
เพ่ือทดสอบซํ้าไดอีกหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการทดสอบ โดยเสีย
คาธรรมเนียมในการทดสอบครึ่งหนึ่งของอัตราคาธรรมเนียมปกติ หลังจากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว
ใหถือวาเปนการยื่นขอใหม 

ขอ ๑๔ สํานักงาน กสทช. ไมตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายอันอาจเกิดข้ึนกับเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณที่สงมาทําการทดสอบ เวนแตความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือ
ความประมาทเลินเลอของเจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช. 

ขอ ๑๕ คาธรรมเนียมในการยื่นขอทดสอบตามขอ ๑๒ และ ๑๓ และคาถายเอกสารและทําสําเนา            
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ท้ังนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวไมสามารถเรียกคืนได 

 
หมวด ๓  

การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
____________________ 

 
ขอ ๑๖ สํานักงาน กสทช. รับดําเนินการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ก 

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ 



- ๔ - 
 

ขอ ๑๗ ผูยื่นขอจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ก ตองยื่นเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

 ๑๗.๑ แบบคําขอท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณตามท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด 
 ๑๗.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามหมวด ๑ ของระเบียบนี้ 
 ๑๗.๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เปนตนวา 

แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications) 
 ๑๗.๔ เอกสารหลักฐานยืนยันวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไดผานการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐาน เปนตนวา รายงานผลการทดสอบ  (Test Report) ผลการรับรอง (Approval 
Certificate) หรือ ใบรับรองแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity) 

 ๑๗.๕ เอกสารหลักฐานยืนยันความสามารถของหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
เปนตนวา ใบอนุญาตหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ กสทช. หรือใบรับรองระบบงานของหองปฏิบัติการ 
(Accreditation Certificate) 

 ๑๗.๖ รูปถายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ซ่ึงแสดงใหเห็นดานหนา ดานหลัง 
ดานขางและตราอักษร แบบ/รุนของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น 
 ขอ ๑๘ เอกสารประกอบการจดทะเบียนในขอ ๑๗.๓ - ๑๗.๕ ตองเปนภาษาไทย หรือภาษา 
อังกฤษ จํานวนไมนอยกวา ๑ ชุด โดยเปนเอกสารตนฉบับหรือสําเนาก็ได ท้ังนี้ หากเอกสารใดเปนสําเนาตองมี
การรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว และหากเอกสารใดเปนภาษาอ่ืนผูยื่นขอตองแปลเอกสารดังกลาว
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปล พรอมหนังสือรับรองการแปลเพ่ิมเติมจากเอกสาร
ตนฉบับดวย 

ขอ ๑๙ วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการจดทะเบียน มีดังนี้ 
 ๑๙.๑ ผูยื่นขอดําเนินการสงเอกสารตามท่ีกําหนดในขอ ๑๗ พรอมชําระคาธรรมเนียมตอ

สํานักงาน กสทช. 
 ๑๙.๒ สํานักงาน กสทช. จะแจงระยะเวลาในการดําเนินการใหกับผูยื่นขอทราบ ซ่ึงใน

กรณีปกติจะใชเวลาไมเกิน ๓ วันทําการ ตามลําดับกอนหลัง 
 ๑๙.๓ ในระหวางการดําเนินการสํานักงาน กสทช. อาจแจงใหผูยื่นขอจัดสงขอมูลหรือ

เอกสารอ่ืนท่ีจําเปนตอการดําเนินการเพ่ิมเติมได 
 ๑๙.๔ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน โดยตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนสมบูรณของเอกสาร และเปรียบเทียบความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือขอกําหนดทางเทคนิค
ท่ี กสทช. กําหนด ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไมสอดคลองตามมาตรฐานทาง
เทคนิค หรือขอกําหนดทางเทคนิคสํานักงาน กสทช. จะไมรับจดทะเบียน และแจงใหผูยื่นขอทราบเปนลาย
ลักษณอักษรพรอมเหตุผล 

 (๒) ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค 
หรือ ขอกําหนดทางเทคนิคสํานักงาน กสทช. จะรับจดทะเบียน และออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณใหกับผูยื่นขอ 

 ๑๙.๕ สํานักงาน กสทช. จะเก็บบันทึกขอมูลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีจด
ทะเบียนแลว และประกาศใหทราบโดยท่ัวกันผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. 
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 ๑๙.๖ สํานักงาน กสทช. จะเก็บรักษาเอกสารประกอบการรับจดทะเบียนหรือเก็บใน
รูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวเปนเวลา ๕ ป โดยไมคืนใหแกผูยื่นขอ เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการตรวจ
ติดตามโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 
 ขอ ๒๐ ผูประกอบการมีหนาท่ีตองแสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน      
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ 

ขอ ๒๑ คาธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียนตามขอ ๑๙ คาถายเอกสาร และทําสําเนา รวมถึง
คาธรรมเนียมในการออกเครื่องหมายตามขอ ๒๐ โดยสํานักงาน กสทช. ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 
ท้ังนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวไมสามารถเรียกคืนได 

 
หมวด ๔  

การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
____________________ 

 
ขอ ๒๒ สํานักงาน กสทช. รับดําเนินการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ 

ขอ ๒๓ ผูยื่นขอรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภท ข ตองยื่นเอกสารเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา ดังตอไปนี้ 

 ๒๓.๑ แบบคําขอท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณตามท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด 
 ๒๓.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามหมวด ๑ ของระเบียบนี้ 
 ๒๓.๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เปนตนวา 

แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications) 
 ๒๓.๔ รายงานผลการทดสอบ (Test Report) 
 ๒๓.๕ เอกสารหลักฐานยืนยันความสามารถของหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

เปนตนวาใบอนุญาตหนวยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ กสทช. หรือใบรับรองระบบงานของหองปฏิบัติ 
การ (Accreditation Certificate) 

 ๒๓.๖ ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีออกโดยสํานักงาน กสทช. (ถามี) 
 ๒๓.๗ รูปถายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ซ่ึงแสดงใหเห็นดานหนา ดานหลัง 

ดานขางและตราอักษร แบบ/รุนของเครื่องโทรคมนาคมนั้น 
ขอ ๒๔ เอกสารประกอบการขอการรับรองในขอ ๒๓.๓ – ๒๓.๖ ตองเปนภาษาไทย หรือภาษา 

อังกฤษ จํานวนไมนอยกวา ๑ ชุด โดยเปนเอกสารตนฉบับ หรือสําเนาก็ได ท้ังนี้ หากเอกสารใดเปนสําเนาตอง
มีการรับรองความถูกตองของสําเนาดังกลาว และหากเอกสารใดเปนภาษาอ่ืนผูยื่นขอตองแปลเอกสารดังกลาว
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปล พรอมหนังสือรับรองการแปลเพ่ิมเติมจากเอกสาร
ตนฉบับดวย 

ขอ ๒๕ วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการรับรองมีดังนี้ 
 ๒๕.๑ ผูยื่นขอสงเอกสารตามท่ีกําหนดในขอ ๒๓ พรอมชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงาน 

กสทช. 
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 ๒๕.๒ สํานักงาน กสทช. จะแจงระยะเวลาในการดําเนินการใหกับผูยื่นขอทราบ ซ่ึงใน
กรณีปกติจะใชเวลาไมเกิน ๕ วันทําการ ตามลําดับกอนหลัง 

 ๒๕.๓ ในระหวางการดําเนินการสํานักงาน กสทช. อาจแจงใหผูยื่นขอจัดสงขอมูลหรือ
เอกสารอ่ืนท่ีจําเปนตอการดําเนินการเพ่ิมเติมได 

 ๒๕.๔ สํานักงาน กสทช.จะดําเนินการพิจารณาโดยตรวจสอบความถูกตองครบถวน
สมบูรณของเอกสาร และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐานทางเทคนิค หรือขอกําหนดทางเทคนิคท่ี 
กสทช. กําหนด ดังนี้ 

 (๑) ในกรณีผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาไมสอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนด 
สํานักงาน กสทช. จะไมรับรองและแจงใหผูยื่นขอทราบเปนลายลักษณอักษร พรอมเหตุผล 

 (๒) ในกรณีผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาสอดคลองตามมาตรฐานหรือขอกําหนด 
สํานักงาน กสทช. จะออกใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนั้น ซ่ึงระบุหมายเลขการรับรองเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ (Approval Number) ไวดวย 

๒๕.๕ สํานักงาน กสทช. จะเก็บบันทึกขอมูลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีผานการ
รับรองแลว และประกาศใหทราบโดยท่ัวกันผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสํานักงาน กสทช. 

๒๕ .๖ สํานักงาน กสทช. จะเก็บรักษาเอกสารประกอบการรับรองหรือเก็บในรูปแบบขอมูล
อิเล็กทรอนิกสไวเปนเวลา ๕ ป โดยไมคืนใหแกผูยื่นขอ เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการตรวจติดตามโดย
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ขอ ๒๖ ผูประกอบการมีหนาท่ีตองแสดงเครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน             
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ 

ขอ ๒๗ คาธรรมเนียมในการยื่นขอการรับรองตามขอ ๒๕ คาถายเอกสาร และทําสําเนา รวมถึง
คาธรรมเนียมในการออกเครื่องหมายตามขอ ๒๖ โดยสํานักงาน กสทช. ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 
ท้ังนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวไมสามารถเรียกคืนได 

 

หมวด ๕  
การรับรองตนเองของผูประกอบการ 

____________________ 

ขอ ๒๘  สํานักงาน  กสทช. รับยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ (Supplier’s 
Declaration of Conformity: SDoC) ตามประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ  

ขอ ๒๙ ผูยื่นแบบรับรองตนเอง ตองยื่นเอกสาร ดังตอไปนี้ 
 ๒๙.๑ แ บ บ รั บ ร อ งต น เอ งข อ งผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Supplier’s Declaration of 

Conformity: SDoC) ตามประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ ท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนสมบูรณ  

 ๒๙.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามหมวด ๑ ของระเบียบนี ้ 
 ๒๙.๓ เอกสารแสดงลักษณะทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เปนตนวา 

แค็ตตาล็อก (Catalogue) หรือขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specifications) 
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 ๒๙.๔ เอกสารหลักฐานยืนยันวาเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไดผานการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน เปนตนวา รายงานผลการทดสอบ  (Test Report) ผลการรับรอง (Approval 
Certificate) หรือใบรับรองแสดงความสอดคลองตามมาตรฐาน (Certificate of Conformity) 
 ขอ ๓๐ เอกสารประกอบการยื่นแบบรับรองตนเองในขอ ๒๙.๓ – ๒๙.๔ ตองเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยเปนเอกสารตนฉบับ หรือสําเนาก็ได ท้ังนี้ หากเอกสารใดเปนภาษาอ่ืนผูยื่นขอตองแปล
เอกสารดังกลาวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจัดสงเอกสารฉบับแปล พรอมหนังสือรับรองการแปล
เพ่ิมเติมจากเอกสารตนฉบับดวย 
 ขอ ๓๑ วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการยื่นแบบรับรองตนเอง 
  ๓๑.๑ ผูยื่นแบบรับรองตนเองดําเนินการสงเอกสารตามท่ีกําหนดในขอ ๒๙ พรอมชําระ
คาธรรมเนียมตอสํานักงาน กสทช. 
  ๓๑.๒ สํานักงาน กสทช. จะแจงระยะเวลาในการดําเนินการใหกับผูยื่นแบบรับรอง
ตนเองทราบ ซ่ึงในกรณีปกติจะใชเวลาไมเกิน ๑ วันทําการ ตามลําดับกอนหลัง 
  ๓๑.๓ ในระหวางการดําเนินการสํานักงาน กสทช. อาจแจงใหผูยื่นแบบรับรองตนเองจัดสง
ขอมูล หรือเอกสารอ่ืนท่ีจําเปน ตอการดําเนินการเพ่ิมเติมได 
  ๓๑.๔ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการพิจารณารับยื่นแบบรับรองตนเอง โดยตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนสมบูรณของเอกสาร และเปรียบเทียบความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือ
ขอกําหนดทางเทคนิคท่ี กสทช. กําหนด ดังนี้ 
   (๑) ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณไมสอดคลองตามมาตรฐานทาง
เทคนิค หรือขอกําหนดทางเทคนิคสํานักงาน กสทช. จะไมรับยื่นแบบรับรองตนเอง และแจงใหผูยื่นแบบ
รับรองตนเองทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล 
   (๒) ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค 
หรือขอ กําหนดทางเทคนิคสํานักงาน กสทช. จะรับยื่นแบบรับรองตนเอง และออกหมายเลขการยื่นแบบ
รับรองตนเอง ใหกับผูยื่นแบบรับรองตนเอง 
  ๓๑.๕ สํานักงาน กสทช. จะเก็บบันทึกขอมูลของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ียื่น
แบบรับรองตนเอง 
  ๓๑.๖ สํานักงาน กสทช. จะคืนเอกสารประกอบการยื่นแบบรับรองตนเองใหแกผูยื่น 
หรือหากเปนการยื่นเอกสารในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน กสทช. จะไมคืนเอกสารดังกลาวใหแกผู
ยื่นแบบรับรองตนเอง และอาจไมบันทึกเก็บไว โดยใหเปนหนาท่ีของผูยื่นแบบรับรองตนเองเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานประกอบการรับรองตนเอง 

ขอ ๓๒ คาธรรมเนียมในการยื่นแบบรับรองตนเองตามขอ ๓๑ คาถายเอกสาร และทําสําเนา ให
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ท้ังนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวไมสามารถเรียกคืนได 

 

หมวด ๖  
ขอกําหนดอ่ืน 

____________________ 

ขอ ๓๓ สํานักงาน กสทช. มีอํานาจพิจารณายอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน อัน
ประกอบดวย รายงานผลการทดสอบ (Test Report) หรือผลการรับรอง (Certification) จากหนวยงาน
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ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของตางประเทศ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศวาดวยการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

ขอ ๓๔ กสทช. อาจกําหนดหลักเกณฑประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน หรือรับรองเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณบางประเภทเพ่ิมเติมเปนการเฉพาะก็ได 

ขอ ๓๕ ผูประกอบการอาจรองขอใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ท่ีใชหลักการรับรองตนเองของผูประกอบการได ท้ังนี้              
ใหสํานักงาน กสทช. รับทําการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเสมือนวาเปนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
ประเภท ก 

ขอ ๓๖ ในกรณีท่ีมีการรองขอจากบุคคลใดท่ีประสงคจะใหมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ซ่ึงไมอยูภายใตของประกาศวาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ใหสํานักงาน กสทช. นําวิธีการและข้ันตอนในระเบียบนี้มาปรับใชกับการ
ดําเนินการทดสอบ การจดทะเบียน การรับรอง หรือการรับรองตนเองของผูประกอบการ ตามแตกรณีโดย
อนุโลม 

ขอ ๓๗ ระเบียบนี้มิใหใชบังคับกับการตรวจพิสูจนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณของกลาง        
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ดําเนินการภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือการตรวจยืนยันความ
สอดคลองตามมาตรฐาน หรือขอกําหนดตามมาตรการกํากับดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณภายหลังการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ขอ ๓๘ การใดท่ีมิไดกําหนดไว หรือไมอาจปฏิบัติไดตามระเบียบนี้ หรือในกรณีท่ีมีขอโตแยง
เก่ียวกับการตีความมาตรฐานทางเทคนิค หรือขอกําหนดทางเทคนิค วิธีการทดสอบ หรือความนาเชื่อถือ และ
การยอมรับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงาน กสทช.             
ใหเลขาธิการ กสทช. เสนอ กสทช. เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของ กสทช. ใหเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี              พ.ศ. ๒๕xx 

                                          

    

                  (ศาสตราจารยคลินิกสรณ  บุญใบชัยพฤกษ) 
       ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  

       กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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ภาคผนวก 
 

อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
 

(๑) คาธรรมเนียมในการยื่นขอทดสอบดานคลื่นความถ่ี ตามขอ ๑๒  ๒๐,๐๐๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๒) คาธรรมเนียมในการยื่นขอทดสอบดานอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ  ๓๓,๐๐๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๓) คาธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียน ตามขอ ๑๙      ๑,๐๐๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๔) คาธรรมเนียมในการยื่นขอรบัรอง ตามขอ ๒๕       ๕,๐๐๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๕) คาธรรมเนียมในการยื่นแบบรับรองตนเองของผูประกอบการ ตามขอ ๓๑     ๔๕๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๖) คาธรรมเนียมในการออกเครื่องหมาย ตามขอ ๒๐ และขอ ๒๖       ๕ บาท ตอเครื่องหมาย 

(๗) คาถายเอกสารและทําสําเนารายงานผลการทดสอบ      ๒,๐๐๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๘) คาถายเอกสารและทําสําเนาใบรับรอง                             ๕๐๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๙) คาถายเอกสารและทําสําเนาจดทะเบียน          ๑๐๐ บาท ตอแบบ/รุน 

(๑๐) คาถายเอกสารและทําสําเนาแบบรับรองตนเอง                                     ๑๐๐ บาท ตอแบบ/รุน  

(๑๑) คาจัดสงเอกสารทางไปรษณียดวนพิเศษ     ๕๐ บาท/ครั้ง 
 
หมายเหตุ 

อัตราคาธรรมเนียมนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 


