
 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

 
 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๒๒  กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขสําหรับการจดทะเบียนและการรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และการดําเนินการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  
ตลอดจนการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ดังกล่าว 

เพื่อให้การดําเนินการตามประกาศดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว  สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงเห็นสมควร
ประกาศกําหนดวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามประกาศนี้  ให้ใช้คํานิยามตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง   
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๖   

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติผู้ยื่นคําขอ 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบการที่ประสงค์ยื่นคําขอให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  หรือยื่นคําขอ
รับรองตนเองตามกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  หรือ   
(๒) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   
ในกรณีของนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  

จะต้องมีตัวแทนที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นคําขอ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ให้สํานักงานกําหนดรหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ  (Supplier  Code)  ส่ีหลักให้กับผู้ยื่นคําขอ 
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ  ๒  เป็นผู้ทํา  นําเข้า  หรือค้าเครื่องวิทยุคมนาคมหรือ

อุปกรณ์วิทยุคมนาคม  จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่เก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย   
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามข้อ  ๒  เป็นผู้ผลิต  นําเข้า  จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย

เครื่องรับ  เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้บุคคลอ่ืนนําไปใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการใช้รับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก  จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่เก่ียวข้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย 

หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๕ สํานักงานรับดําเนินการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๖ ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ก  ต้องยื่นเอกสารด้วย
ตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก  ก  ของประกาศนี้  ซ่ึงต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด  ๑  ของประกาศนี้   
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  

Specification)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบนั้น

เป็นไปตามหมวด  ๒  ข้อ  ๖  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

(๕) รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน  ตราอักษร  (Brand  Name)  
และแบบ/รุ่น  (Model)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๗ เอกสารประกอบการจดทะเบียนในข้อ  ๖  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ชุด  โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้  ทั้งนี้  หากเอกสารใด
เป็นสําเนา  ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว  และหากเอกสารใดเป็นภาษาอ่ืน  ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย 
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ข้อ ๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนมี  ดังนี้ 
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่ กําหนดในข้อ  ๖  พร้อมชําระค่าใช้ จ่ายใน 

การดําเนินการต่อสํานักงาน 
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ  ซ่ึงในกรณีปกติ  

จะใช้เวลาไม่เกิน  ๓  วันทําการต่อหนึ่งคําขอ  นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ 
(๓) ในระหว่างการดําเนินการ  สํานักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอ่ืน 

ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้ 
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาจดทะเบียน  โดยตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์

ของเอกสาร  และเปรียบเทียบความสอดคล้องตามมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ดังนี้ 

 (๔.๑) ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อกําหนดทางเทคนิค  สํานักงานจะไม่รับจดทะเบียน  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมเหตุผล 

 (๔.๒) ในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
หรือข้อกําหนดทางเทคนิค  สํานักงานจะรับจดทะเบียนและออกหมายเลขการจดทะเบียนเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ให้กับผู้ยื่นคําขอ 

(๕) สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว  และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๒  ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
โดยมีรูปแบบ  ดังนี้ 

 
โดย YYYYYY หมายถึง  หมายเลขการจดทะเบียน  (หกหลัก) 
 ZZ  หมายถึง  เลข  ปี  ค.ศ.  ที่จดทะเบียน  (สองหลักสุดท้าย) 
 XXXX  หมายถึง  รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ  (ส่ีหลัก) 
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สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ  ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง  จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก  ข  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ 

หมวด  ๓ 
การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๑ สํานักงานรับดําเนินการรับรองเครื่ องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท   ข   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๓  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๑๒ ผู้ยื่นคําขอ  การรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท  ข  ต้องยื่นเอกสาร 
ด้วยตนเองเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบคําขอตามภาคผนวก  ข  ของประกาศนี้  ซ่ึงต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์   
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด  ๑  ของประกาศนี้ 
(๓) เอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  (Catalogue)  หรือข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  

Specification)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
(๔) รายงานผลการทดสอบและเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบนั้น

เป็นไปตามหมวด  ๓  ข้อ  ๙  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๕) รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน  ตราอักษร  (Brand  Name)  
และแบบ/รุ่น  (Model)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๑๓ เอกสารประกอบการขอการรับรองในข้อ  ๑๒  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ชุด  โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้  ทั้งนี้  หากเอกสารใด
เป็นสําเนา  ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว  และหากเอกสารใดเป็นภาษาอ่ืน  ผู้ยื่นคําขอ
ต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๑๔ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการรับรองมี  ดังนี้ 
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่ กําหนดในข้อ  ๖  พร้อมชําระค่าใช้ จ่ายใน 

การดําเนินการต่อสํานักงาน   
(๒) สํานักงานจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการจนแล้วเสร็จให้กับผู้ยื่นคําขอทราบ  ซ่ึงในกรณีปกติ  

จะใช้เวลาไม่เกิน  ๕  วันทําการต่อหนึ่งคําขอ  นับตั้งแต่วันที่สํานักงานเริ่มพิจารณาคําขอ 
(๓) ในระหว่างการดําเนินการ  สํานักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอ่ืน 

ที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้ 
(๔) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณา  โดยตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร  

และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคที่คณะกรรมการกําหนด  
ดังนี้ 

 (๔.๑) ในกรณีผลการทดสอบ  แสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด  
สํานักงานจะไม่รับรอง  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล   

 (๔.๒) ในกรณีผลการทดสอบ  แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด  
สํานักงานจะออกใบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น  ซ่ึงระบุหมายเลขการรับรอง  
(Approval  Number)  เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ไว้ด้วย 

(๕) สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว  
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน  ทั้งนี้  จะประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๒  ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
โดยมีรูปแบบ  ดังนี้ 

 
โดย AAAAAA หมายถึง  หมายเลขการรับรอง  (หกหลัก) 
 BB  หมายถึง  เลข  ปี  ค.ศ.  ที่รับรอง  (สองหลักสุดท้าย) 
 XXXX หมายถึง  รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการ  (ส่ีหลัก) 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักงานจะออกเครื่องหมายดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ  ตามจํานวนที่ผู้ประกอบการแจ้ง
ความประสงค์เป็นรายครั้ง  จนกว่าคณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการออกเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามภาคผนวก  ข  
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ 

หมวด  ๔ 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการดําเนินการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการต่อสํานักงาน   
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม 
และอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๘ ผู้ยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  ต้องยื่นเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการตามภาคผนวก  ค  ของประกาศนี้  ซ่ึงต้องกรอก

รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมทั้งสําเนาจํานวน  ๑  ชุด 
(๒) เอกสารหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด  ๑  ของประกาศนี้   
(๓) เอกสารหลักฐานซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์  รายละเอียด  คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค  

และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้าน
เทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ซ่ึงอาจประกอบด้วยเอกสารแสดงคุณลักษณะทางเทคนิค  
(Catalogue)  ข้อกําหนดทางวิชาการ  (Technical  Specification)  รายงานผลการทดสอบ  (Test  Report)  
รายงานผลการรับรอง  (Approval  Certificate)  หรือใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน  (Certificate  
of  Conformity) 

(๔) รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน  ตราอักษร  (Brand  Name)  
และแบบ/รุ่น  (Model)  ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นั้น 

ข้อ ๑๙ เอกสารประกอบการรับรองตนเองของผู้ประกอบการในข้อ  ๑๘  (๓)  ต้องเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑  ชุด  โดยเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาก็ได้  ทั้งนี้  
หากเอกสารใดเป็นสําเนา  ต้องมีการรับรองความถูกต้องของสําเนาดังกล่าว  และหากเอกสารใดเป็นภาษาอ่ืน  
ผู้ยื่นคําขอต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารฉบับแปลพร้อมหนังสือรับรอง
การแปลเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับด้วย   



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ    ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๐ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการยื่นแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการมี  ดังนี้ 
(๑) ผู้ยื่นคําขอดําเนินการส่งเอกสารตามที่กําหนดในข้อ  ๑๘   
(๒) สํานักงานดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร  และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ

จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนที่จําเป็นต่อการดําเนินการเพิ่มเติมได้ 
(๓) ภายหลังจากที่สํานักงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว  สํานักงานจะส่งคืน

สําเนาแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 
ข้อ ๒๑ สํานักงานจะเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้ผ่านการรับรอง

ตนเองของผู้ประกอบการแล้ว 

หมวด  ๕ 
ข้อกําหนดอ่ืน 

 
 

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนหรือรับรอง
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์บางประเภทเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลใดที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์  ซ่ึงไม่อยู่ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้สํานักงานนําวิธีการ
และขั้นตอนในประกาศนี้  มาปรับใช้กับการดําเนินการจดทะเบียนหรือการรับรอง  ตามแต่กรณี  โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ ประกาศนี้  มิให้ใช้บังคับกับการตรวจพิสูจน์เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ยึดไว้เป็น
ของกลาง  ซ่ึงดําเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง  หรือการตรวจยืนยันความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานหรือข้อกําหนด  ตามมาตรการกํากับดูแลภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

ข้อ ๒๕ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามประกาศนี้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ฐากร  ตัณฑสิทธิ ์

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
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ส่วนท่ี 1. รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
 
1.1 ผู้ยื่นคําขอ 
ชื่อ-สกุล : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………. 
ท่ีอยู่ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………. 
ในนาม (นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
ท่ีอยู่สํานักงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………. 
สําหรับผู้เคยย่ืนคําขอแล้ว 
    รหัสประจําตัวผู้ประกอบการ 

�-�-�-� 
[ ] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน) 
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน 
นิติบุคคล 

สําหรับผู้ย่ืนคําขอคร้ังแรก 
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
[ ] หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน) 
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน 
นิติบุคคล 

เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมกรณีมอบอํานาจ 
[ ] หนังสือมอบอํานาจ     
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ    
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 

 
1.2 เจ้าหน้าท่ีเทคนิคท่ีสามารถติดต่อได้ 
ชื่อ-สกุล : ............................................................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําขอรับบรกิารจดทะเบียน 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ์
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เลขรับท่ี.......................... 
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ส่วนท่ี 2. รายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
 
2.1 ท่ัวไป 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ : 
 [ ] เคร่ืองรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 [ ] อ่ืนๆ .............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
ตราอักษร (Brand Name) : .............................................................................................................................................................................. 

แบบ/รุ่น (Model No.) : ................................................................................................................................................................................... 
ชื่อและท่ีอยู่โรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Name & Address) : ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

ประเทศผู้ผลิต (Country) : ................................................................................................................................................................................ 
ปีท่ีผลิต (Year of Manufacture) : ................................................................................................................................................................... 

 
2.2 ลักษณะทางเทคนิค 
[ ] ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) :  
    [ ] ความถ่ีวิทยุส่ง (Tx) ………………………………………………………….Hz  
    [ ] ความถ่ีวิทยุรับ (Rx) ………………………………………………………….Hz 
[ ] กําลังส่ง (RF Output Power) : ………………………….………………………………………………………...W 
[ ] ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ (Channel Spacing) : ………………………………………………………..Hz 
[ ] อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
2.3 มาตรฐานทางเทคนิคท่ีต้องการแสดงความสอดคล้อง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 [ ] มาตรฐานทางเทคนิค กสทช.มส. ๔๐๐๒-๒๕๕๕ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 [ ] อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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คําขอรับบรกิารจดทะเบียน 
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แบบ มส. 01 
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เลขรับท่ี.......................... 
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ส่วนท่ี 3. เอกสารประกอบการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
 
[ ] คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) 
[ ] ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) 
[ ] รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น (Model) ของเคร่ืองวิทยุ 
    คมนาคมและอุปกรณ์นั้น 
[ ] สําเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)  
     1.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
     2.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
     3.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
     4.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
[ ] เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกําหนด 
    [ ] สําเนาใบรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕  
        ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
        หมายเลข...............................................................วันท่ีออก..........................................................วันสิ้นสุด……..…………………………………. 
    [ ] สําเนาใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 จากหน่วยรับรองท่ีมีความสามารถ ในขอบข่ายการให้บริการ   
        ทดสอบท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
        หมายเลข...............................................................วันท่ีออก..........................................................วันสิ้นสุด……..…………………………………. 
        ชื่อหน่วยรับรอง (Certification Body)..........................................................................................ประเทศ…………….................................. 
    [ ] เอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพ่ือการทดสอบเคร่ืองวิทยุคมนาคมและ 
        อุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ       
    [ ] สําเนาใบรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ 
        มาตรฐานท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
        หมายเลข...............................................................วันท่ีออก..........................................................วันสิ้นสุด……..…………………………………. 
        ชื่อหน่วยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถ (Competent  Accreditation Body)...................................................................................    
        ประเทศ…………….........................................ได้รับการรับรองระบบงานจาก................................................................................................. 
    [ ] สําเนาใบรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานว่าเป็นไปตามข้อกําหนด Directive 1999/5/EC of the European Parliament  
        and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the  
        mutual recognition of their conformity – Annex V – Full Quality Assurance ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบท่ีย่ืนขอจด 
        ทะเบียน 
        หมายเลข...............................................................วันท่ีออก..........................................................วันสิ้นสุด……..…………………………………. 
        ชื่อหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body).......................................................................ประเทศ……………..................................  
        ได้รับการรับรองระบบงานจาก.................................................................................................................................................................... 
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    [ ] เอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน (Listed Testing Laboratory) กับหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับ 
        ดูแลของต่างประเทศท่ีคณะกรรมการให้การยอมรับเป็นรายกรณี 
[ ] อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารประกอบคําขอรับบริการจดทะเบียนเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ท่ีแนบมา

พร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 
 
 

        
                                               
                         

ลายมือชื่อผู้ย่ืนคําขอ                                ตําแหน่ง                                    ตราประทับบริษัท 
                                                               วัน/เดือน/ปี................................... 

 
หมายเหตุ ผู้ยื่นขอจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์พร้อมกับการยื่นคําขอและไม่ว่าผลการพิจารณาเป็นประการใด 
“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น” 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 
คําขอ : [ ] ครบถ้วนสมบูรณ์               [ ] ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หลักฐานการชําระเงิน 
[ ] ชําระเงินแล้ว 
      ใบเสร็จเล่มท่ี....................................................เลขท่ี..................................................................ลงวันท่ี....................................................... 

วันท่ีรับคําขอฯ : ผู้ตรวจสอบคําขอรับบริการฯ : 
ลงชื่อ 
      (.......................................................................) 

บันทึกทบทวนคําขอรับบริการฯ บันทึกทบทวนการรับบริการ 
คําขอรับบริการฯ ของท่านเป็นลําดับท่ี...................................... 
สํานักงาน กสทช. สามารถทําการจดทะเบียนแล้วเสร็จ 
ภายใน........................................................................................ 
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ส่วนท่ี 1. รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
 
1.1 ผู้ยื่นคําขอ 
ชื่อ-สกุล : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………. 
ท่ีอยู่ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………. 
ในนาม (นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
ท่ีอยู่สํานักงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..……………. 
สําหรับผู้เคยย่ืนคําขอแล้ว 
    รหัสประจําตัวผู้ประกอบการ 

�-�-�-� 
[ ] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน) 
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน 
นิติบุคคล 

สําหรับผู้ย่ืนคําขอคร้ังแรก 
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
[ ] หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 30 วัน) 
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน 
นิติบุคคล 

เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมกรณีมอบอํานาจ 
[ ] หนังสือมอบอํานาจ     
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ    
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 

 
1.2 เจ้าหน้าท่ีเทคนิคท่ีสามารถติดต่อได้ 
ชื่อ-สกุล : ............................................................................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
โทรศัพท์ : ............................................................... โทรสาร : …….………………………………………….... e-mail : …………………………..…………….. 
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ส่วนท่ี 2. รายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
 
2.1 ท่ัวไป 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ : 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
ตราอักษร (Brand Name) : .............................................................................................................................................................................. 

แบบ/รุ่น (Model No.) : ................................................................................................................................................................................... 
ชื่อและท่ีอยู่โรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Name & Address) : ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

ประเทศผู้ผลิต (Country) : ................................................................................................................................................................................ 
ปีท่ีผลิต (Year of Manufacture) : ................................................................................................................................................................... 

 
2.2 ลักษณะทางเทคนิค 
[ ] ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) :  
    [ ] ความถ่ีวิทยุส่ง (Tx) ………………………………………………………….Hz  
    [ ] ความถ่ีวิทยุรับ (Rx) ………………………………………………………….Hz 
[ ] กําลังส่ง (RF Output Power) : ………………………….………………………………………………………...W 
[ ] ช่วงห่างระหว่างช่องสัญญาณ (Channel Spacing) : ………………………………………………………..Hz 
[ ] อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
2.3 มาตรฐานทางเทคนิคท่ีต้องการแสดงความสอดคล้อง  
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 3. เอกสารประกอบการรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
 
[ ] คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) 
[ ] ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) 
[ ] รูปถ่ายซ่ึงแสดงให้เห็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น (Model) ของเคร่ืองวิทยุ 
    คมนาคมและอุปกรณ์นั้น 
[ ] สําเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report)  
     1.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
     2.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
     3.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
     4.หมายเลข.....................................................................................................วันท่ีออก………………………………………………………………………... 
        ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ............................................................................ประเทศ………………………………………………………………………… 
[ ] เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ารายงานผลการทดสอบออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกําหนด 
    [ ] สําเนาใบรับรองระบบงานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่ามีความสามารถตามข้อกําหนดในมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕  
        ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
        หมายเลข...............................................................วันท่ีออก..........................................................วันสิ้นสุด……..…………………………………. 
    [ ] สําเนาใบรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถว่าเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือ 
        มาตรฐานท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบท่ีย่ืนขอจดทะเบียน 
        หมายเลข...............................................................วันท่ีออก..........................................................วันสิ้นสุด……..…………………………………. 
        ชื่อหน่วยรับรองระบบงานท่ีมีความสามารถ (Competent  Accreditation Body)...................................................................................    
        ประเทศ…………….........................................ได้รับการรับรองระบบงานจาก................................................................................................. 
    [ ] เอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติมเพ่ือการทดสอบเคร่ืองวิทยุคมนาคมและ 
        อุปกรณ์บางประเภทเป็นการเฉพาะ       
    [ ] สําเนาใบรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานว่าเป็นไปตามข้อกําหนด Directive 1999/5/EC of the European Parliament  
        and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the  
        mutual recognition of their conformity – Annex V – Full Quality Assurance ในขอบข่ายการให้บริการทดสอบท่ีย่ืนขอจด 
        ทะเบียน 
        หมายเลข...............................................................วันท่ีออก..........................................................วันสิ้นสุด……..…………………………………. 
        ชื่อหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body).......................................................................ประเทศ……………..................................  
        ได้รับการรับรองระบบงานจาก.................................................................................................................................................................... 
[ ] อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารประกอบคําขอรับบริการรับรองเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ท่ีแนบมาพร้อม

นี้เป็นความจริงทุกประการและจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 

 
                                               
                         

ลายมือชื่อผู้ย่ืนคําขอ                                ตําแหน่ง                                    ตราประทับบริษัท 
                                                               วัน/เดือน/ปี................................... 

 
หมายเหตุ ผู้ยื่นขอจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการยื่นขอรับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์พร้อมกับการยื่นคําขอและไม่ว่าผลการพิจารณาเป็นประการใด 
“สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น” 
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 
คําขอ : [ ] ครบถ้วนสมบูรณ์               [ ] ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หลักฐานการชําระเงิน 
[ ] ชําระเงินแล้ว 
      ใบเสร็จเล่มท่ี....................................................เลขท่ี..................................................................ลงวันท่ี....................................................... 

วันท่ีรับคําขอฯ : ผู้ตรวจสอบคําขอรับบริการฯ : 
ลงชื่อ 
      (.......................................................................) 

บันทึกทบทวนคําขอรับบริการฯ บันทึกทบทวนการรับบริการ 
คําขอรับบริการฯ ของท่านเป็นลําดับท่ี...................................... 
สํานักงาน กสทช. สามารถทําการรับรองแล้วเสร็จ 
ภายใน........................................................................................ 
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1. รายละเอียดข้อมูลผู้ประกอบการ 
 ร้านค้า/บุคคลธรรมดา ช่ือร้านค้า                                                                                                   .              
            โดยช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)                                        นามสกุล                                                 
            เลขประจําตัวประชาชน                                    วัน/เดือน/ปี เกิด                                                
 นิติบุคคล/หน่วยงาน   ช่ือ                                                                                     
     ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่                                        วันที่จดทะเบียน                                   
ที่อยู่ เลขที ่ หมู่ที่       อาคาร                ตรอก/ซอย           ถนน                                
ตําบล/แขวง                    อําเภอ/เขต               จังหวัด                    รหัสไปรษณีย์                   
โทรศัพท์                         โทรสาร                                  อีเมล ์                                                         
การย่ืนขอรับรองตนเอง ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังน้ี กรณีมอบอํานาจ ให้ย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่

เกิน ๓๐ วัน) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มีอํานาจกระทําการ
ผูกพันนิติบุคคล 

 หนังสือมอบอํานาจ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ 
 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 
 

2. รายละเอียดของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ประเภท/ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

ตราอักษร (Brand name)                                                     แบบ/รุ่น(Model)…………………………………………….........…   
ผลิตโดย…………………………………………………………………………ประเทศ…………………….........…………………………………………….. 
สอดคล้องตามมาตรฐาน…........………………………………………....…………………………………………………………………………………….    

3. เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง 
เอกสารหลักฐาน 

   คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
           ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์   
           รูปถ่ายซึ่งแสดงให้เห็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ครบทุกด้าน ตราอักษร (Brand Name) และแบบ/รุ่น 
(Model) ของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์น้ัน 
      เอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันว่าสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิค          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(Supplier’s Declaration of Conformity) 

 

แบบ มส. 03 
 
หน้า 1 จาก 2 
 

เลขรับท่ี.......................... 



สํานักงาน กสทช. 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2271 7600 www.nbtc.go.th 

 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของเคร่ืองวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสาร
หลักฐานประกอบแบบรับรองตนเองมีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง และ/หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 
 

ลงช่ือ                                                                           

(                                                                        ) 
  ผู้มีอํานาจลงนาม 
 

ตําแหน่ง                                                                       

                    (ตราประทับ)                                         วันที ่                                                                        
                                                
 
ลงช่ือ                                                                          

(                                                                        ) 
  ผู้มีอํานาจลงนาม 
 

ตําแหน่ง                                                                        

วันที่                                                                          
 

ผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งแบบรับรองตนเองที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเก็บรักษาสําเนาแบบรับรองตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับรองตนเอง เพ่ือใช้ประกอบการตรวจติดตาม 
ของสํานักงาน ภายหลังการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และตามกฎหมายอ่ืน (ถามี) 

4. สําหรับเจ้าหน้าที่ (ต้องลงลายมือชื่อพร้อมลายเซ็นทั้ง 2 คน) 

ได้ตรวจเอกสารแล้ว เห็นว่า  ครบถ้วน   ไม่ครบถ้วน 
 
ลงช่ือ…………………………………………. ผู้ตรวจเอกสาร    ลงช่ือ………………………………………….. ผู้รับรองผลการตรวจเอกสาร 
     (                                )                           (                                )  

                  วันที่ …../……../……..                                    วันที่ …../……../…….. 
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แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 
(Supplier’s Declaration of Conformity) 

 

แบบ มส. 03 
 
หน้า 2 จาก 2 
 

เลขรับท่ี.......................... 


