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การแบ่งประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
การดำ�เนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีด่ ำ�เนินการโดยสำ�นักงาน กสทช.
การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ออกโดยสำ�นักงาน กสทช.
การออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง
การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

(Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)

สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ
มาตรการกำ�กับดูแล

ภาคผนวก
ตารางแสดงการจำ�แนกประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ตามมาตรฐานทางเทคนิคและแนวทางการตรวจสอบและรับรอง
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คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคู่มือนี้ขอเรียกว่า “คณะกรรมการฯ” ได้ออกประกาศว่าด้วยการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จ�ำนวน 4 ประกาศ ได้แก่
ประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ประกาศ กทช. เรื่อง ระเบียบส�ำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ โดยส�ำนักงาน กทช.
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ
การท� ำ การนี้ ส อดคล้ อ งตามมาตรา 95 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงาน กสทช.
(ในคู่มือนี้ขอเรียกว่า “ส�ำนักงานฯ”) ขอให้ความหมายและค�ำจ�ำกัดความตามที่ใช้ในคู่มือนี้ ได้แก่
“การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน” หมายความว่า กระบวนการที่ใช้ในการด�ำเนินการ ไม่ว่าจะเป็น
การทดสอบ (testing) การจดทะเบียน (registration) การรับรอง (certification) และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อแสดงให้เห็นว่า เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิคที่คณะกรรมการฯ ก�ำหนด

ประกาศก�ำหนด
มาตรฐานทางเทคนิค

แสดง Label ด้วยตนเอง
ตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน

ประกาศก�ำหนด
ให้เครื่องต้องตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน

แสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน

แสดงโดยใช้ Label
ที่ออกโดยส�ำนักงาน ฯ

รูปที่ 1 กระบวนการแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
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นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์
จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม” และประกาศ กทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์และมาตรการก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม” โดยได้ก�ำหนดขีดจ�ำกัดและวิธีการวัดส�ำหรับการได้รับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในย่านความถี่วิทยุ 9 kHz – 300 GHz และก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ จ ากการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วย ในส่วนของการแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและการจดทะเบียน/รับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (ส�ำนักงาน
กสทช.) ได้จดั ท�ำเอกสารนี้ ให้เป็นคูม่ อื ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ เพือ่ แนะน�ำขัน้ ตอนและวิธกี ารในการปฏิบตั ติ ามประกาศ
อันเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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การแบ่งประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

2

2.1 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้
2.1.1 ประเภท ก (Class A equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการ
ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจาก
หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน แล้วจึงแจ้งจดทะเบียนเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์นนั้ ต่อส�ำนักงาน กสทช.

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก (Class A)
ส�ำนักงาน ฯ

ทดสอบ

หน่วยตรวจสอบอื่น

รายงานผล
การทดสอบ

Approval Certificate Certificate of Conformity

รายงานผล
การทดสอบ

แจ้งจดทะเบียน (Registration) ต่อส�ำนักงานฯ
รูปที่ 2 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก (Class A)
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รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
(ทั่วไป)
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม

กทช. มท. 006-2548 (Microphone)
กทช. มท. 007-2548 (Radio Control)
กทช. มท. 005-2548 (GMPCS)
กทช. มท. 1019-2551 (จานสายอากาศ)
กทช. มท. 1011-2549 (Vehicle Radar)
กทช. มท. 1010-2550 (RFID ทีต่ อ้ งได้รบั ใบอนุญาต)
กสทช. มท. 2002-2555
(Broadband PLC – In-building)

เครื่องวิทยุคมนาคมอื่นที่ คณะกรรมการฯ
อนุญาตให้ใช้งาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า

ตารางที่ 1 ตัวอย่างของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก (Class A)
2.1.2 ประเภท ข (Class B equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการ
ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจาก
หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นต้องได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน
กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข (Class B)
ส�ำนักงาน ฯ

ทดสอบ

หน่วยตรวจสอบอื่น

รายงานผล
การทดสอบ

รายงานผล
การทดสอบ

รับรองโดยส�ำนักงาน ฯ
(Certification)
รูปที่ 3 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข (Class B)
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รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
(ทั่วไป)

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
เครื่องวิทยุคมนาคมกิจการ BWA

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
กทช. มท. 1018-2550
กทช. มท. 1001-2553 (VHF/UHF Analog)
กทช. มท. 1002-2553 (CB78/245)
กทช. มท. 1009-2549 (Trunked)
กทช. มท. 1024-2552 (VHF/UHF Digital)
กทช. มท. 1004-2553
กทช. มท. 1008-2549
กทช. มท. 1014-2552
กทช. มท. 1015-2552
กทช. มท. 1016-2549
กทช. มท. 1017-2549
กทช. มท. 1020-2550 (CB27MHz)
กทช. มท. 1021-2550 (VHF)
กทช. มท. 1022-2552 (MF/HF)
กทช. มท. 1003-2553 (VHF VOR)
กทช. มท. 1023-2552 (VDL)
กทช. มท. 1013-2552 (BWA)

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข (Class B)

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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2.2 เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ที่ ก� ำ หนดให้ ใช้ ห ลั ก การรั บ รองตนเองของผู ้ ป ระกอบการ
(Supplier’s Declaration of Conformity) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่คณะกรรมการฯ ได้ประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐาน หรือได้มีข้อก�ำหนดทางเทคนิคไว้แล้ว แต่มิได้ก�ำหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว
ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่ให้ค�ำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนด โดยใช้หลักการรับรองตนเอง
ของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)
ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ตามข้อนี้ ให้ดูแนวปฏิบัติตามข้อ 8.
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้หลักการ SDoC

ตรวจสอบ/ทดสอบ/ยืนยันโดยผู้ผลิต/ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ยื่นแบบ SDoC ต่อส�ำนักงาน ฯ

รูปที่ 4 การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)
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รายการเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง
(Telecommunication terminal equipment:
  TTE)
- เครื่องโทรศัพท์ (telephone set)
- เครื่องโทรสาร (facsimile equipment)
- โมเด็ม (modem)
- บริภัณฑ์ข้อมูลปลายทาง
(data terminal equipment)
- ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)
- เครื่องโทรคมนาคมส�ำหรับผู้เช่าดิจิทัล
แบบต่างๆ (xDSL equipment)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้
ในโครงข่ายระบบสื่อสารทางแสง
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ�ำที่
(Microwave Fixed Link)
เครื่องวิทยุคมนาคมอื่นที่คณะกรรมการฯ
อนุญาตให้ใช้งาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
เครื่องวิทยุคมนาคมก�ำลังส่งต�่ำหรือเครื่องวิทยุ
คมนาคมสื่อสารระยะสั้น เช่น
- ไมโครโฟนไร้สาย
- โทรศัพท์ไร้สาย
- เครื่องวิทยุคมนาคมที่ประยุกต์ใช้หลักการเรดาร์
- Bluetooth
- Medical device
      ฯลฯ

มาตรฐานทางเทคนิค
หรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
กสทช. มท. 3001-2555 (EMC)
กทช. มท. 4001-2550 (electrical safety)

กทช. มท. 2001-2550
(Optical communication system)
ข้อก�ำหนดทางเทคนิคตามแผนความถี่วิทยุที่
กทช./กสทช. ประกาศก�ำหนด
กทช. มท. 1010-2550
(RFID ที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาต)
กทช. มท. 1012-2551 (RLAN,Wi-Fi)
กสทช. มท. 2002-2555
(Narrowband PLC)
ตามข้อ 2 ของประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต

ตารางที่ 3 ตัวอย่างของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้หลักการ SDoC

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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2.3 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ดังนี้
2.3.1 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษา และที่ติดตั้ง
ในห้องปฏิบัติการทดลอง ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.3.2 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้งานในด้านจารกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
2.3.3 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนิเวศวิทยา
รวมทั้งที่ใช้ในการติดตามและค้นหาสัตว์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือนิเวศวิทยา
2.3.4 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่น�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานของทบวงการช�ำนัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ
2.3.5 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทใี่ ช้สำ� หรับสถานีเรือหรือสถานีอากาศยานจากต่างประเทศ
ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับเรือหรืออากาศยานนั้น
2.3.6 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่น�ำเข้าในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว (personal effects)
เป็นการชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์ และน�ำออกนอกประเทศเมื่อหมดความจ�ำเป็น
ในการใช้งาน
2.4 เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทไี่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศ กทช./กสทช. เกีย่ วกับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน
2.4.1 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคมที่ไม่ใช่อุปกรณ์ปลายทาง
(เช่น ชุมสาย)
2.4.2 สายเคเบิ้ล เส้นใยแก้วน�ำแสง
2.5 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องวิทยุคมนาคม (มีการส่งหรือรับด้วยคลื่นวิทยุ) ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และมาตรการก�ำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
ซึ่งได้ก�ำหนดประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดการแยกประเภท และ
หลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลดังนี้
2.5.1 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 1:
เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งส่วนประกอบที่สามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ใกล้ชิดกับบริเวณศีรษะ
หรืออยู่ห่างจากร่างกายน้อยกว่า 20 เซนติเมตร ในต�ำแหน่งใช้งานปกติ (เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
แบบพกพาที่สามารถรับ/ส่งข้อมูลผ่านโครงแบบข่ายเซลลูล่า ฯลฯ) ต้องได้รับการประเมินค่าอัตราการดูดกลืน
พลังงานจ�ำเพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) ซึ่งต้องไม่เกินขีดจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้ และยื่นแบบ
Declaration of Conformity (DoC) ประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วย
2.5.2 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 2:
เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมซึ่ ง ส่ ว นประกอบที่ ส ามารถแผ่ ค ลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า อยู ่ ห ่ า งจากร่ า งกาย
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ในต�ำแหน่งใช้งานปกติ (เช่น   ระบบติดตามยานพาหนะแบบ GPS ซึ่งสามารถรับ/
ส่งข้อมูลผ่านโครงแบบเซลลูล่า) ต้องได้รับการประเมินระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic
Field: EMF) และยื่นแบบ DoC ประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วย
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2.5.3 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 3:
เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ถาวร และมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครอบคลุมบริเวณกว้าง
(เช่น สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่) ต้องได้รับการประเมินระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
เช่นเดียวกันกับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องจัดท�ำรายงานข้อมูลการประเมินระดับ
การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคมนั้นส่งให้ส�ำนักงาน กสทช. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ดังนั้น จึงไม่จ�ำเป็นต้องยื่นเอกสารอื่นใดประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าว
2.6 เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีดังนี้
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของรัฐ และรักษาความปลอดภัย
ต่อบุคคลส�ำคัญ
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ Two-way radio push-to-talk ที่มีลักษณะพกพาติดตัวแบบมือถือ
หรือติดตั้งในยานพาหนะ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ส�ำหรับสถานีเรือและสถานีอากาศยาน
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบที่มีก�ำลังส่งสูงสุดไม่เกิน 100 mW e.i.r.p
เครื่องวิทยุคมนาคม Fixed-Link Point-to-Point โดยใช้ความถี่สูงกว่า 2 GHz และก�ำลังส่ง
ไม่เกิน 2 วัตต์

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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3

การด�ำเนินการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

3.1 แนวปฏิบตั ติ ามประกาศ กทช. เรือ่ ง “การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครือ่ งโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์”
เครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์

มีมาตรฐาน
/ข้อก�ำหนด
ทางเทคนิค

ไม่

ไม่

กทช./กสทช.
ก�ำหนดให้ต้องตรวจสอบ
รับรอง

ใช่

ใช่
กทช./กสทช.
ก�ำหนดให้ต้องตรวจสอบ
รับรอง

ไม่

แยกประเภท
อุปกรณ์
ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศ

อุปกรณ์ประเภท ก
ทดสอบ

ส�ำนักงาน กสทช.
ไม่รับด�ำเนินการ
ตรวจสอบรับรอง

- ส�ำนักงาน กสทช.
- หน่วยตรวจสอบประเภทที่ 1
หรือประเภทที่ 2
- หน่วยตรวจสอบต่างประเทศ
ที่ กสทช. ยอมรับ
จดทะเบียน

- ส�ำนักงาน กสทช.
แสดงหมายเลขทะเบียน
เครื่องโทรคมนาคม

อุปกรณ์ประเภท ข

อุปกรณ์ SDoC

ทดสอบ

- ส�ำนักงาน กสทช.
- หน่วยตรวจสอบ
ประเภทที่ 2
- หน่วยตรวจสอบต่างประเทศ
ที่ กสทช. ยอมรับ
รับรอง

- ส�ำนักงาน กสทช.

ส่งเอกสาร SDoC ให้ส�ำนักงาน
กสทช. เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

แสดงหมายเลขทะเบียน
รับรองตัวอย่าง

ผู้ประกอบการจัดให้มีถ้อยค�ำแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
ผู้ประกอบการวางจ�ำหน่าย และปฏิบัติตามข้อก�ำหนด

* ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ก�ำหนดให้มีการรับรอง โดยยังไม่มีมาตรฐาน/ข้อก�ำหนดทางเทคนิคเป็นการทั่วไป
ส�ำนักงานฯ จะด�ำเนินการตรวจสอบและรับรองโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานอื่นในระดับสากล

12

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

3.2 แนวปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์และมาตรการก�ำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม”
เครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์

เป็นเครื่อง
วิทยุคมนาคม
ใช่
ไม่
ใช่

ได้รับยกเว้น
การประเมินระดับ
การแผ่คลื่น

ไม่
ระยะการใช้งาน
น้อยกว่า 20 ซม.
จากร่างกาย

ไม่ต้องได้รับการประเมิน
ระดับการแผ่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ไม่
ลักษณะติดตั้ง
ถาวรกับที่ีและแผ่คลื่น
เป็นบริเวณกว้าง

ใช่
ไม่

ใช่

เครื่องวิทยุคมนาคม
ประเภทที่ 1

เครื่องวิทยุคมนาคม
ประเภทที่ 2

เครื่องวิทยุคมนาคม
ประเภทที่ 3

ต้องประเมินค่า SAR

ต้องประเมินค่าความแรง
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ต้องประเมินระดับความแรง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ส่ง DoC และรายงานผล
การประเมินค่า SAR

ส่ง DoC และรายงานผล
การประเมินค่าความแรง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

จัดท�ำและส่งข้อมูลวิเคราะห์
ระดับความแรงสนามไฟฟ้า
เมื่อขออนุญาตตั้งสถานี

แสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน โดยมี
ถ้อยค�ำตามที่ก�ำหนด

แสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน โดยมี
ถ้อยค�ำตามที่ก�ำหนด

3.3 แผนผั ง การแบ่ ง ประเภทของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ แ ละแนวทางการตรวจสอบและ
รับรองตามประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2) แสดงไว้ในภาคผนวก

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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3.4 หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่คณะกรรมการฯ ให้การยอมรับ
3.4.1 หน่วยตรวจสอบในประเทศ
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากคณะกรรมการฯ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน�ำรายงานผล
การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากหน่วยตรวจสอบดังกล่าว มาใช้ประกอบการตรวจสอบและ
รับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. ได้ ตามประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ แสดงได้ดังตาราง
อุปกรณ์ ประเภท ก อุปกรณ์ ประเภท ข
ส�ำนักงานฯ
หน่วยตรวจสอบที่ได้รับใบอนุญาต ประเภทที่ 1
หน่วยตรวจสอบที่ได้รับใบอนุญาต ประเภทที่ 2
หน่วยตรวจสอบอื่น

3
3
3

3

-

-

3

อุปกรณ์ SDoC
3
3
3
3

1) ส�ำนักงานฯ ให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยมีขอบข่ายการให้บริการทดสอบครอบคลุมข้อก�ำหนด
ด้านคลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคม (RF requirements)
2) หน่วยตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจาก กทช. มี 2 หน่วยงาน
2.1) PTEC ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 2 โดยมีขอบข่ายการให้บริการทดสอบ ครอบคลุม EMC และ Electrical Safety
2.2) EEI ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 2 โดยมีขอบข่ายการให้บริการทดสอบ ครอบคลุม EMC และ Electrical Safety

3.4.2 หน่วยตรวจสอบในต่างประเทศ
หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ
ให้การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยผู้ประกอบการสามารถน�ำรายงานผล
การทดสอบจากหน่วยตรวจสอบในต่างประเทศดังกล่าว มาใช้ประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์กับส�ำนักงานฯ ได้ (ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยอมรับรายงานผลการทดสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ) โดยแยก
ตามประเภทของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และความสามารถของหน่วยตรวจสอบ แสดงได้ดังตาราง
อุปกรณ์ ประเภท ก อุปกรณ์ ประเภท ข
หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน
ISO/IEC 17025:2005
หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงาน
EU Directive 1999/5/EC – Annex V หน่วยตรวจสอบของผู้ประกอบการ
ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานก�ำกับดูแลของต่างประเทศ (รายกรณี)
หน่วยตรวจสอบอื่น

อุปกรณ์ SDoC

3

3

3

3

3

3

3

-

3

3

-

3

-

-

3

ส�ำนักงานฯ ยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก�ำหนด
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การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

กระบวนการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน กสทช.

4

4.1 การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (testing)
4.1.1 รายละเอียดการยื่นขอ

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		

หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่น (ส�ำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน)
เครื่องโทรคมนาคมส�ำหรับการทดสอบ พร้อมทั้งอุปกรณ์ครบชุด
2
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง
3 แบบค�ำขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ วท. 01)
4 แค้ตตาล็อก (Catalogue)
5 ข้อก�ำหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
6 คู่มือการใช้งาน (Operation Manual/User guide/User manual)
คู่มือการซ่อมบ�ำรุงรักษา (Maintenance Manual / Service Manual)
7
หรือคู่มือส�ำหรับการตรวจสอบหรือทดสอบ
8 แผนผังวงจร (Circuit Diagram)
Software (ในกรณีเครื่องโทรคมนาคมดังกล่าวสามารถ
9
ปรับลดก�ำลังส่งได้ หรือสามารถโปรแกรมความถี่วิทยุ)
10 ส�ำเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
11 ส�ำเนาใบอนุญาตให้ท�ำ/น�ำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
12 ส�ำเนาใบขนสินค้าซึ่งผ่านพิธีทางศุลกากร
1

4.1.2 ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 20,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.1.3 แบบค�ำขอ แบบ วท. 01
4.1.4 สถานที่ติดต่อ
ส�ำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 321,322
โทรสาร 0 2279 2273
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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4.1.5 ขั้นตอนการยื่นขอทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ผู้ยื่นค�ำขอ

รับแบบค�ำขอพร้อมเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์

ยื่นแบบค�ำขอรับบริการทดสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ (แบบ วท.01)

จัดหา/แก้ไข ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน

ส�ำนักงาน กสทช.

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง

ช�ำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

ลงทะเบียนค�ำขอรับบริการ
และออกเลขที่ใบรับ

รอด�ำเนินการ
ตามล�ำดับก่อนหลัง

ด�ำเนินการทดสอบ
เลยหรือไม่

ไม่ใช่

0.5 วันท�ำการ
ไม่นับเป็น
ระยะเวลา
ด�ำเนินการ

ใช่

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เริ่มด�ำเนินการ

สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิค
ร่วมทดสอบกับเจ้าหน้าที่

ไม่ได้

ด�ำเนินการทดสอบ
ได้หรือไม่

5.5 วันท�ำการ

ไม่นับเป็น
ระยะเวลา
ด�ำเนินการ

ได้

*กรณีเครื่องโทรคมนาคมมีลักษณะ
ทางเทคนิคไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคที่ีก�ำหนดผู้ยื่นค�ำขอสามารถ
ส่งเครื่องโทรคมนาคมมาทดสอบซ�้ำได้
อีก 1 ครั้ง ภายในเวลา 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการทดสอบ
โดยเสียค่าธรรมเนียมการทดสอบ
ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมปกติ

* ด�ำเนินการทดสอบ
จัดท�ำรายงาน
ผลการทดสอบ

2 วันท�ำการ

ผอ. ส่วนงาน ตรวจสอบ
รายงานผลการทดสอบ

1 วันท�ำการ

อนุมัติรายงานผล
การทดสอบโดยผู้มีอ�ำนาจ
1 วันท�ำการ

แจ้งผลการด�ำเนินงาน

ขอรับเครื่องโทรคมนาคม
และรายงานผลการทดสอบ
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คืนเครื่องโทรคมนาคม
และมอบรายงานผลการทดสอบ

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

4.2 การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (registration)
4.2.1 รายละเอียดการยื่นขอ

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		
1
2
3

4

5
6
7
8

หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่น (ส�ำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน)
แบบค�ำขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ วท.02)
แค้ตตาล็อก (Catalogue)
ข้อก�ำหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
เอกสารยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
- ส�ำเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)
- ส�ำเนาผลการรับรอง (Approval Certificate)
- ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
(Certificate of Conformity)
แบบแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์
จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (Declaration of Conformity - DoC)
และเอกสารหลักฐานที่จ�ำเป็น (หากก�ำหนดให้มีการจัดส่ง)
ส�ำเนาใบอนุญาตหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ กสทช.
ส�ำเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ
(Accreditation Certificate)
รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

4.2.2 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.2.3 แบบค�ำขอ แบบ วท. 02
4.2.4 สถานที่ติดต่อ
ส�ำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
		
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 321,322
โทรสาร 0 2279 2273

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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4.2.5 ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ผู้ยื่นขอ

ส�ำนักงาน กสทช.
ไม่ครบถ้วน

ยื่นแบบค�ำขอ
(วท.02)

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเบื้องต้น
ครบถ้วน

ช�ำระค่าธรรมเนียม

แจ้งให้ช�ำระค่าธรรมเนียม
พิมพ์ใบน�ำส่งเงิน

รับใบเสร็จรับเงิน
+ ส�ำเนา

รับค�ำขอ
ออก Supplier
Code (กรณีครั้งแรก)
ออกใบนัดแจ้งผล
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
3 วัน

พิจารณา
จดทะเบียน
ไม่ผ่าน
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รับเอกสารคืน

แจ้งผลการพิจารณา

รับหมายเลข
การจดทะเบียน

ออกหมายเลข
การจดทะเบียน

แสดงใบนัดแจ้งผล

บันทึกข้อมูลและ
เผยแพร่ทาง web site

ผ่าน

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

4.3. การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (certification)
4.3.1 รายละเอียดการยื่นขอ

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่น (ส�ำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน)
แบบค�ำขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ วท. 03)
แค้ตตาล็อก (Catalogue)
ข้อก�ำหนดทางวิชาการ (Technical Specifications)
ส�ำเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)
ส�ำเนาใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Certificate)
จากส�ำนักงานฯ
แบบแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์
จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (Declaration of Conformity - DoC)
และเอกสารหลักฐานที่จ�ำเป็น (หากก�ำหนดให้มีการจัดส่ง)
ส�ำเนาเอกสารใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ
(Accreditation Certificate)
รูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

4.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับรอง 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.3.3 แบบค�ำขอ แบบ วท.03
4.3.4 สถานที่ติดต่อ
ส�ำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.)
		
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 321,322
โทรสาร 0 2279 2273
website : www. standard.nbtc.go.th

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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4.3.5 ขั้นตอนการยื่นขอรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ผู้ยื่นขอ

ส�ำนักงาน กสทช.
ไม่ครบถ้วน

ยื่นแบบค�ำขอ
(วท.03)

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเบื้องต้น

ครบถ้วน

ช�ำระค่าธรรมเนียม

แจ้งให้ช�ำระค่าธรรมเนียม
พิมพ์ใบน�ำส่งเงิน

รับใบเสร็จรับเงิน
+ ส�ำเนา

รับค�ำขอ
ออก Supplier
Code (กรณีครั้งแรก)
ออกใบนัดแจ้งผล
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
5 วัน
พิจารณารับรอง
ไม่ผ่าน
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รับเอกสารคืน

แจ้งผลการพิจารณา

รับ Approval
Certificate

ออก Certificate

แสดงใบนัดแจ้งผล

บันทึกข้อมูลและ
เผยแพร่ทาง web site

ผ่าน

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ออกโดยส�ำนักงาน กสทช.

5

5.1 ผู้ประกอบการมีหน้าที่แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังนี้
5.1.1 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก ให้แสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้

โดย

YYYYYY หมายถึง หมายเลขการจดทะเบียน (6 หลัก)
ZZ
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน (สองหลักสุดท้าย)
XXXX
หมายถึง รหัสประจ�ำตัวของผู้ประกอบการ (4 หลัก)
5.1.2 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ให้แสดงเครื่องหมาย มีรูปแบบดังนี้

โดย

AAAAAA หมายถึง หมายเลขการรับรอง (6 หลัก)
BB
หมายถึง เลข ปี ค.ศ. ที่รบั รอง (สองหลักสุดท้าย)
XXXX
หมายถึง รหัสประจ�ำตัวของผู้ประกอบการ (4 หลัก)

5.2 การแสดงเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั เครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์
5.2.1 ต้องแสดงที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ในลักษณะที่อ่านออกได้ง่ายมองเห็นได้ง่าย
ลบเลือนได้ยาก

รูปที่ 5 การติดเครื่องหมายที่เครื่องโทรคมนาคม
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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5.2.2 แสดงในวัสดุที่ใช้ร่วมกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ คู่มือการใช้งานได้
หากเครื่องมีขนาดไม่เหมาะสม
5.3 รายละเอียดการยื่นขอ

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		
1
2

หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่น (ส�ำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล/ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน/
ส�ำเนาใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม)
แบบค�ำขอที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (แบบ ฉก.1)
5.4 ค่าธรรมเนียมในการออกเครื่องหมาย 1 บาท/เครื่องหมาย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5.5 แบบค�ำขอ แบบ ฉก.1
5.6 สถานที่ติดต่อ
ส�ำนักการอนุญาตและก�ำกับวิทยุคมนาคม (คท)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 717
โทรสาร 0 2278 3993
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การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

5.7 ขัน้ ตอนการยืน่ ขอรับเครือ่ งหมายการได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีต่ วั เครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์
การยื่นขอรับเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ผู้ยื่นขอ

ส�ำนักงาน กสทช.

ส่งค�ำขอรับเครื่องหมายฯ
ของเครื่องวิทยุคมนาคม
พร้อมเอกสารหลักฐาน

รับเรื่อง

จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
ไม่ครบถ้วน

แจ้งให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

ครบถ้วน

ช�ำระค่าธรรมเนียม

แจ้งให้ช�ำระค่าธรรมเนียม

รับใบเสร็จรับเงิน+ส�ำเนา

รับค�ำขอ/ลงทะเบียน/
ออกบัตรนัด (ถ้ามี)
บันทึกข้อมูล/พิมพ์ใบอนุญาต
เครื่องหมายฯ
และน�ำเสนอให้เจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
พิจารณาลงนาม

แสดงใบเสร็จรับเงิน
/บัตรนัด (ถ้ามี)
เพื่อรับใบอนุญาต และ
เครื่องหมาย (สติกเกอร์)

แจ้งผลการพิจารณา
จ่ายใบอนุญาต และ
เครื่องหมายฯ (สติกเกอร์)

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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6

การออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง

6.1 ผู้ประกอบการสามารถออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได้
ด้วยตนเอง โดยต้องได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานฯ ทั้งนี้ กทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 31/2551 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2551 เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง และเห็นชอบให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาการอนุญาตให้ ผู้ประกอบการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานด้วยตนเอง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานครบถ้วน และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว
6.2 คุณสมบัติผู้ยื่นขอ

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		
1

2

3
4
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เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
เป็นผู้ประกอบการที่มีภาระรับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ผู้ผลิต)
- เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตราอักษร (brand name)
- เป็นบริษัทสาขาในประเทศไทย
- เป็นผู้ได้รับสิทธิให้ผลิต ค้า หรือจ�ำหน่ายจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
(authorized dealer)
ได้รับรหัสประจ�ำตัวของผู้ประกอบการ (supplier code)
ที่ออกโดยส�ำนักงาน กสทช.
ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมโดยถูกต้อง

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

6.3 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอ

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		
1
2
3
4

หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
หนังสือมอบอ�ำนาจให้กระท�ำการแทนนิติบุคคล และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนของ ผู้มอบอ�ำนาจ และผู้รับมอบอ�ำนาจ
ส�ำเนาใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตให้ค้า
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบ
และรับรอง
4.1 ตราอักษร และแบบรุ่นของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ที่ประสงค์จะแสดงเครื่องหมายด้วยตนเอง
4.2 หมายเลข NTC ID.
4.3 จ�ำนวนเครื่องหมาย (ชิ้น)
4.4 ระยะเวลาที่ประสงค์จะแสดงเครื่องหมายด้วยตนเอง
4.5 ต�ำแหน่งที่จะแสดงเครื่องหมาย
(กรณีแสดงที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์)
4.6 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
มีขนาดไม่เหมาะสมที่จะแสดงเครื่องหมาย (กรณีประสงค์
จะไม่แสดงที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์)

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

25

6.4 ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ด้วยตนเอง
การยื่นขออนุญาตแสดงเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง

ผู้ยื่นขอ

ส�ำนักงาน กสทช.

ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์

รับเรื่อง

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการ
15 วัน

จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วน

แจ้งให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

รวบรวมข้อมูล
น�ำเสนอ ลทช. พิจารณา

ลทช. พิจารณา
30 วัน

รับแจ้งผล
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แจ้งผลการพิจารณา

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พฤษภาคม 2557

6.5 สถานที่ติดต่อ
ส�ำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ทท.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 321,322
โทรสาร 0 2279 2273
website : www. standard.nbtc.go.th
6.6 เงื่อนไขการอนุญาต
ให้เป็นไปตามประกาศส�ำนักงาน กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาต
ให้ออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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7

การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน

7.1 การจัดให้มีถ้อยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
ประกาศ กทช. เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ข้อ 26
ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
เพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน หรือ
ข้อก�ำหนด โดยใช้การพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน แสดงข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดท�ำเป็นเอกสารเพิ่มเติม
อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้

“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่.......”
หรือ
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ กทช./กสทช.”
7.2 การจัดให้มีถ้อยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย
ประกาศ กทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และมาตรการก�ำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ 7 และ ข้อ 9 ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีถ้อยค�ำแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้การพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน แสดงข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดท�ำ
เป็นเอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้น ทั้งนี้อาจมีข้อความแตกต่างกัน
ส�ำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ดังนี้  
ประเภทที่ 1 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งมีส่วนประกอบที่สามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ใกล้ชิดกับบริเวณ
ศรีษะ หรืออยู่ห่างจากร่างกายน้อยกว่า 20 เซนติเมตรในต�ำแหน่งใช้งานปกติ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท
มีข้อความ ดังนี้

“เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจ�ำเพาะ (Specific Absorption Rate SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ ... W/kg ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก�ำหนด”
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ประเภทที่ 2 เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งมีส่วนประกอบที่สามารถแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ห่างจากร่างกาย
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรในต�ำแหน่งใช้งานปกติ เช่น เช่นเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID ที่มีก�ำลังส่ง
เกิน 100 มิลลิวัตต์ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาห์ติดรถยนต์ที่มีก�ำลังส่งเกิน 100 มิลลิวัตต์ มีข้อความ ดังนี้  

“เครือ่ งวิทยุคมนาคมนีม้ รี ะดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก�ำหนด”

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

(Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)

8.1 ในกรณีที่ส�ำนักงานฯ ได้ประกาศก�ำหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
หรือได้มีข้อก�ำหนดทางเทคนิคไว้แล้ว แต่มิได้ก�ำหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ให้ค�ำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค โดยใช้หลักการรับรอง
ตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC)
8.2 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเองที่ผู้ประกอบการยื่นต่อส�ำนักงาน กสทช.

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		
1
2

หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
(Supplier’s Declaration of Conformity - SDoC)
แบบแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์
จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (Declaration of Conformity - DoC)
(หากก�ำหนดให้มีการจัดส่งด้วย)
8.3 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเองที่ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้

ล�ำดับ
รายละเอียด
ที่		
1
2
3
4
5
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ส�ำเนาแบบ SDoC
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Catalog)
รายละเอียดคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค
(Technical Specification)
ข้อมูลการทดสอบ/ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสอดคล้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือข้อก�ำหนด (test results/report/inspection)
เอกสารหลักฐานแสดงการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตามที่ก�ำหนดในมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์
จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (หากก�ำหนดให้มีหลักฐานดังกล่าวด้วย)
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หมายเหตุ
(3=มี) (7=ไม่มี)

8.4 ถ้อยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
8.4.1 ผู้ประกอบการอาจจัดให้มีถ้อยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน หรือข้อก�ำหนด
โดยมีข้อความดังนี้

“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่.......”
หรือ
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ กทช./กสทช.”
8.4.2 หากผู้ประกอบการต้องการแสดงถ้อยค�ำ ให้แสดงโดยการพิมพ์ข้อความไว้ในคู่มือการใช้งาน  
แสดงไว้ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือจัดท�ำเป็นเอกสารเพิ่มเติมอยู่ในบรรจุภัณฑ์  

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ

9.1 ผู้ประกอบการมีสิทธิในการผลิต จ�ำหน่าย หรือน�ำเข้าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ
หรือลักษณะทางเทคนิคเช่นเดียวกันกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานแล้ว ตามทีแ่ จ้งจดทะเบียน หรือทีร่ ะบุไว้ในใบรับรองตัวอย่าง ทัง้ นี้ ผลการแจ้งจดทะเบียนหรือผลการรับรอง
ตัวอย่างจากส�ำนักงาน กสทช. มิได้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ยื่นค�ำขอ
9.2 ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องมีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามที่ตนเอง
ผลิต จ�ำหน่าย หรือน�ำเข้าใช้งานในประเทศ
9.3 ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ส�ำนักงาน กสทช. ทราบในกรณีของการดัดแปลงเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติ หรือลักษณะทางเทคนิคผิดแผกไปจากรายละเอียดที่แจ้งจดทะเบียน หรือที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองตัวอย่าง โดยแบ่งการดัดแปลงเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
การดัดแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนดทาง ซึ่งไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซ�้ำ
การดัดแปลงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อก�ำหนด ซึง่ เครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ทดี่ ดั แปลงแล้วนัน้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอีกครัง้ หนึง่ ก่อนทีจ่ ะผลิต จ�ำหน่าย
หรือน�ำเข้าเพื่อใช้งานภายในประเทศ ตัวอย่างของการดัดแปลงในลักษณะดังกล่าว มีดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงสายอากาศด้านส่ง
- การเปลี่ยนแปลงก�ำลังส่งหรือลักษณะการแพร่คลื่น
- การเปลี่ยนแปลง interface card ที่มีอยู่เดิม
- การเพิ่มเติม interface card ใหม่
- การปรับเปลี่ยนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9.4 ผูป้ ระกอบการต้องมีภาระรับผิดชอบในกรณีที่ ส�ำนักงานตรวจพบว่ามีการดัดแปลงเครือ่ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือตรวจพบว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผลิต จ�ำหน่าย หรือน�ำเข้า
มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคในสาระส�ำคัญไม่เป็นไปตามที่แจ้งจดทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในใบรับรองตัวอย่าง
9.5 ผู้ประกอบการอาจมีภาระรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามที่มีบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายอื่นเพิ่มเติมด้วย
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มาตรการก�ำกับดูแล

10

ส�ำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีมาตรการก�ำกับดูแลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลังการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือหลายวิธีรวมกัน ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
10.1 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก� ำหนด
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ
10.2 การตรวจติดตาม ณ สถานที่จ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากการแสดงเครื่องหมายและถ้อยค�ำแสดง
ความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
10.3 การสุ ่ ม เลื อ กเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ที่ มี จ� ำ หน่ า ยหรื อ ใช้ ง าน มาท� ำ การตรวจยื น ยั น
ความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
10.4 การรับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ หรือผู้ประกอบการรายอื่นถึงความไม่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
10.5 หากพบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(1) แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) สั่งให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการจ�ำหน่ายหรือใช้งานเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก�ำหนดทางเทคนิค
(3) เสนอให้คณะกรรมการเพิกถอนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(4) การเปรียบเทียบปรับหรือด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด
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มาตรการก�ำกับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ผู้ร้องเรียน

ส�ำนักงาน กสทช.

ยื่นค�ำร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ขออนุมัติตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1) ตรวจสอบเครื่องหมาย และ
		 ถ้อยค�ำแสดงความ
		 สอดคล้องตามมาตรฐาน
2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
		 แสดงความสอดคล้อง
		 ตามมาตรฐาน
3) สุ่มเลือกตัวอย่างมาท�ำ
		 การตรวจสอบยืนยันความ
		 สอดคล้องตามมาตรฐาน

บันทึกการตรวจสอบ
1) รายงานผลการตรวจสอบ
2) ด�ำเนินการตามที่
		 มาตรการก�ำหนด
		 (ข้อ 10.5) กรณีมีผู้ฝ่าฝืน

บันทึกสถิติ

รูปที่ 6 มาตรการก�ำกับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
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วิทยุสื่อสาร ระบบ Digital trunked
radio
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางบก ย่านความถี่วิทยุ VHF/UHF
ส�ำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด
และ/หรือ ข้อมูล

กทช. มท. 1009-2549

กทช. มท. 1024-2552

กทช. มท. 1021-2550

วิทยุสื่อสาร กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ย่าน VHF/UHF

วิทยุสื่อสาร CB 78/245 MHz

กทช. มท. 1002-2553

กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

วิทยุสื่อสาร กิจการเคลื่อนที่ทางบกย่าน
VHF/UHF

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

กทช. มท. 1001-2553

กิจการเคลื่อนที่ทางบก

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค/มาตรฐานทางเทคนิค

ประเภท ข

ประเภท ข

ประเภท ข

ประเภท ข

ประเภท ข

ประเภท

8

5

สถานีเคลื่อนที่/มือถือ

สถานีฝั่ง

8

5

สถานีเคลื่อนที่/มือถือ
สถานีฐาน

8

5

สถานีเคลื่อนที่/มือถือ
สถานีฐาน

8

5

สถานีเคลื่อนที่/มือถือ

สถานีฐาน

8

สถานีฐาน

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง

ตารางแสดงการจ�ำแนกประเภทเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิคและแนวทางการตรวจสอบและรับรอง

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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วิทยุสื่อสาร CB ติดตั้งในเรือ 27 MHz

กทช. มท. 1020-2550

สถานีฐาน/สถานีทวนสัญญาณ
ประเภท ข
GSM900/1800/1900
สถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณกิจการ ประเภท ข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile

กทช. มท. 1008-2549

กทช. มท. 1014-2552

โทรศัพท์มือถือ GSM900/1800/1900

ประเภท ข

ประเภท ข

กทช. มท. 1004-2553

กิจการ Cellular Mobile

กทช. มท. 1018-2550

เครื่องวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ประเภท ข
ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

กทช. มท. 1023-2552

กิจการวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ย่าน VHF

ประเภท ข

ประเภท ข

ประเภท ข

ประเภท

กทช. มท. 1003-2553

กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

วิทยุสื่อสาร กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ย่านความถี่วิทยุ MF/HF

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

กทช. มท. 1022-2552

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค/มาตรฐานทางเทคนิค

5

สถานีเรือ/มือถือ

5

สถานีเคลื่อนที่/มือถือ

8

8

6

8

สถานีติดตั้งประจ�ำที่

8

5

สถานีเคลื่อนที่/มือถือ
สถานีฐาน

8

สถานีฐาน

5

8

5

สถานีฝั่ง

สถานีเรือ/มือถือ

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง
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ประเภท ก

ประเภท ก

Radio Frequency Identification (RFID)

กทช. มท. 1010-2550

ประเภท ก

ประเภท ก

เรดาร์ติดรถยนต์ 76-77 GHz

จานสายอากาศรับส่งผ่านดาวเทียม ย่าน
ความถี่ 2-30 GHz
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ Global
Mobile Personal Communications
by Satellite (GMPCS)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ประเภท
ครอบคลุม
Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้
เทคโนโลยีIMT-2000 CDMA Direct Spread
โทรศัพท์มือถือ กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภท ข
International Mobile Telecommunications
(IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA
Direct Spread
สถานีฐาน/สถานีทวนสัญญาณ IMT-2000 ประเภท ข
CDMA Multi-Carrier (cdma2000)
technology
โทรศัพท์มือถือ IMT-2000 CDMA
ประเภท ข
Multi-Carrier (cdma2000)

กทช. มท. 1011-2549

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ กทช. อนุญาตให้ใช้งาน

กทช. มท. 005-2548

กทช. มท. 1019-2551

กิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม

กทช. มท. 1017-2549

กทช. มท. 1016-2549

กทช. มท. 1015-2552

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค/มาตรฐานทางเทคนิค

Power <= 100mW

9

3

Power > 100mW		
< 135 kHz

1

Power <= 100mW

2
3

Power > 100mW

ระยะใช้งานจากร่างกาย < 20cm
ระยะใช้งานจากร่างกาย >=
20cm

1

Power <= 100mW

1

6

8

6

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ข้อก�ำหนดทางเทคนิค/มาตรฐานทางเทคนิค

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม
/SDoC
(แล้วแต่กรณี)

ประเภท
100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย 10
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย 11
<
>= 20cm
150mW			
0.15W ระยะใช้งานจากร่างกาย 2
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย 3
< 7.5W >= 20cm		
13.533-13.567 MHZ Power < 10mW
9
10mW < Power <= 100mW 1
100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย 2
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย 3
< 1W >= 20cm
433.05-434.79 MHz Power < 10mW
9
920-925 MHz
Power <= 100mW
9
100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย 10
<
< 20cm
Power ระยะใช้งานจากร่างกาย 11
< 0.5W >= 20cm
0.5W < ระยะใช้งานจากร่างกาย 2
power < 20cm
< 4W ระยะใช้งานจากร่างกาย 3
		
>= 20cm		
2.4-2.5 GHz
Power < 100mW
9
5 GHz
Power <= 100mW
9

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง
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12

SRD 135 kHz (ยกเว้น RFID)

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (5)

กทช. มท. 006-2548
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (3)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 3 (5)
ข้อก�ำหนดทางเทคนิคของ กทช.
กทช. มท. 007-2548

ไมโครโฟนไร้สาย 88-108 MHz /
165-210 MHz
ไมโครโฟนไร้สาย 794-806 MHz
โทรศัพท์ไร้สาย 1.6-1.8 MHz / 54-74 MHz
โทรศัพท์ไร้สาย 1900-1906 MHz
โทรศัพท์ไร้สาย PCT 1906.1-1918.1 MHz
วิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จ�ำลอง 72 MHz

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (2)

SDoC

ประเภท ก
SDoC
SDoC
SDoC
ประเภท ก

SDoC

Power > 100mW
Power <= 100mW 9
Power > 100mW ระยะใช้
งานจาก
ร่างกาย
< 20cm

1
9
9
9
Power <= 100mW

9

10

7

Power > 100mW

อุปกรณ์ลูกข่าย

3

1

5

Power <= 100mW

สถานีฐาน

9

Power ระยะใช้งานจากร่างกาย 10
>
< 20cm
100mw ระยะใช้งานจากร่างกาย 11
>= 20cm
8

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง

เครื่องวิทยุคมนาคมก�ำลังส่งต�่ำ (Low Power Radiocommunication Equipment) หรืออุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น (Short Range Device)

ข้อก�ำหนดทางเทคนิคตามแผนความถี่วิทยุ

เครื่องวิทยุกระจายเสียงไร้สายย่าน
SDoC
420.2 MHz
เครื่องวิทยุคมนาคม Microwave Fixed Link SDoC

ข้อก�ำหนดทางเทคนิคของ กทช.

ประเภท ข

ประเภท

เครื่องวิทยุคมนาคมส�ำหรับกิจการ
Broadband Wireless Access (BWA)
ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 OFDMA
TDD WMAN

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

กทช. มท. 1013-2552

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค/มาตรฐานทางเทคนิค

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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อุปกรณ์ที่ใช้หลักการเรดาร์ 5.725-5.875 / SDoC
10-10.6 / 24.05-24.25 / 76-81 GHz
เครื่องส่งสัญญาณภาพ/เสียง
SDoC
เครื่องโทรคมนาคมระบบสื่อสารทางแสง
อุปกรณ์ Narrowband PLC

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (4)

กทช. มท. 2001-2550
กทช. มท. 2002-2551

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทางสาย

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 3 (3)

ประกาศ กทช. SRD 5 GHz

SRD 2.4 GHz / Bluetooth
(except WLAN)
SRD 5 GHz (ยกเว้น WLAN)

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (10)

SDoC
SDoC

SDoC

SDoC

SDoC
SDoC
SDoC

SRD 30-50 MHz
SRD 300-500 MHz
WiFi, Wireless LAN, RLAN

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (8)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (9)
กทช. มท. 1012-2551

SDoC
SDoC

ประเภท

SRD 13.56 MHz (ยกเว้น RFID)
SRD 27 MHz

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม

ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ (6)
ประกาศ กทช. ยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2 (7)
หรือ 3 (6)

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค/มาตรฐานทางเทคนิค

11

9

9
9

9

Power <= 100mW 9
Power > 100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย < 20cm 10
ระยะใช้งานจากร่างกาย >= 20cm 11
9

5 GHz Band
Power <= 100mW
5 GHz Band
Power > 100mW
9

9
Power <= 100mW 9
Power > 100mW ระยะใช้งานจากร่างกาย < 20cm 10
ระยะใช้งานจากร่างกาย >= 20cm 11
9
9
2.4 GHz band
9

ระยะใช้ 11
งานจาก
ร่างกาย
>= 20cm

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง
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กทช. มท. 3001-2550
กทช. มท. 4001-2550

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค/มาตรฐานทางเทคนิค
Class A
SDoC

ประเภท
1
9

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรับรอง

ส�ำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พฤษภาคม 2557

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ครอบคลุม
อุปกรณ์ Broadband PLC (in-building)
เครื่องโทรคมนาคมปลายทาง 7 รายการ
- เครื่องโทรศัพท์
- เครื่องโทรสาร
- เครื่องโทรศัพท์กดปุ่ม
- โมเด็ม
- บริภัณฑ์ข้อมูลปลายทาง
- ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
- เครื่องโทรคมนาคมส�ำหรับ
		 สายผู้เช่าดิจิทัลแบบต่างๆ
		 (xDSL equipment)

1) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ไม่ต้องท�ำ DoC
ยื่นขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ที่ได้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
จัดพิมพ์ถอ้ ยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคไว้ในคูม่ อื การใช้งาน ข้างกล่อง
บรรจุภัณฑ์ หรือ เอกสารเพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์
2) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ต้องท�ำ DoC (SAR) (ประเภท 1)
ยื่นขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ที่ได้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการทดสอบ SAR (จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้
การรับรองระบบงาน)
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
จัดพิมพ์ถอ้ ยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ
ไว้ในคู่มือการใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือเอกสารเพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์
3) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ต้องท�ำ DoC (EMF) (ประเภท 2)
ยื่นขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ที่ได้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(EMF) (จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้การรับรองระบบงาน) หรือ ผลการค�ำนวณ
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
จัดพิมพ์ถอ้ ยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ
ไว้ในคู่มือการใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ เอกสารเพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์
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4) อุปกรณ์ประเภท ก ที่ต้องท�ำการประเมิน EMF (ประเภท 3)
ยื่นขอรับการจดทะเบียนอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ที่ได้การรับรองระบบงาน หรือ ผลการรับรอง/ใบรับรองแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
ท�ำการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และจัดส่งให้ส�ำนักงาน กทช.
ก่อนการติดตั้ง
5) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ไม่ต้องท�ำ DoC
ยื่นขอรับการรับรองอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้การรับรองระบบงาน ISO-17025)
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
จัดพิมพ์ถอ้ ยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคไว้ในคูม่ อื การใช้งาน ข้างกล่อง
บรรจุภัณฑ์ หรือ เอกสารเพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์
6) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ต้องท�ำ DoC (SAR) (ประเภท 1)
ยื่นขอรับการรับรองอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้การรับรองระบบงาน ISO-17025)
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการทดสอบ SAR   (จากห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ได้การรับรองระบบงาน)
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
จัดพิมพ์ถอ้ ยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ
ไว้ในคู่มือการใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ เอกสารเพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์
7) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ต้องท�ำ DoC (EMF) (ประเภท 2)
ยื่นขอรับการรับรองอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้การรับรองระบบงาน ISO-17025)
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
(จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้การรับรองระบบงาน) หรือผลการค�ำนวณ
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
จัดพิมพ์ถอ้ ยค�ำแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยฯ
ไว้ในคู่มือการใช้งาน ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ เอกสารเพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์
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8) อุปกรณ์ประเภท ข ที่ต้องท�ำการประเมิน EMF (ประเภท 3)
ยื่นขอรับการรับรองอุปกรณ์กับส�ำนักงาน กสทช. โดยมีเอกสาร
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (จากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่ได้การรับรองระบบงาน ISO-17025)
แสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์
ท�ำการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และจัดส่งให้ส�ำนักงาน กทช.
ก่อนการติดตั้ง
9) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ไม่ต้องท�ำ DoC
ยื่นแบบฟอร์ม SDoC กับส�ำนักงาน กสทช.
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
10) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ต้องท�ำ DoC (SAR) (ประเภท 1)
ยื่นแบบฟอร์ม SDoC กับส�ำนักงาน กสทช.
ยื่นแบบฟอร์ม DoC กับส�ำนักงาน กสทช.
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ii. รายงานผลการทดสอบ SAR  
11) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ต้องท�ำ DoC (EMF) (ประเภท 2)
ยื่นแบบฟอร์ม SDoC กับส�ำนักงาน กสทช.
ยื่นแบบฟอร์ม DoC กับส�ำนักงาน กสทช.
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ii. แบบฟอร์ม DoC และ รายงานผลการประเมินระดับการแผ่คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
หรือผลการค�ำนวณ
12) อุปกรณ์ประเภท SDoC ที่ต้องท�ำการประเมิน EMF (ประเภท 3)
ยื่นแบบฟอร์ม SDoC กับส�ำนักงาน กสทช.
เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บ
i. รายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ท�ำการประเมินระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และจัดส่งให้ส�ำนักงาน กสทช.
ก่อนการติดตั้ง
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