
การจ าแนกประเภทของการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 



                หัวข้อการบรรยาย

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
 แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.
 การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง
 การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



                หัวข้อการบรรยาย

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
 แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.
 การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง
 การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



                อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

- ส านักงานมีอ านาจรับท าการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่
ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม  และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ
โทรคมนาคมตามประกาศของคณะกรรมการฯ (ม.35 วรรคหนึ่ง พรบ. 
ประกอบกิจการฯ) 
 ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ เครื่อง 

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
- การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด (ม.35 วรรคสอง พรบ. ประกอบกิจการฯ) 
 ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยส านักงาน กสทช.



                   อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

- ผู้ใดประสงค์จะท าการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้จัดตั้งเป็นหน่วย
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ต้องเป็นนิติบุคคลและต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ (ม.36 วรรคหนึ่ง พรบ. ประกอบกิจการฯ)

- คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต การยื่นค าขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการ
ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด (ม.36 วรรคสอง พรบ. ประกอบกิจการฯ)
 ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้ง

หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (ในประเทศ)



                หัวข้อการบรรยาย

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
 แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.
 การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง
 การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



            การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

• นิยาม
– กระบวนการที่ใช้ในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ (testing) การจด

ทะเบียน (registration) การรับรอง (certification) และกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์มีคุณสมบัติ
หรือลักษณะทางเทคนิคสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก าหนด
ทางเทคนิคที่ กสทช. ก าหนด



การจ าแนกประเภทของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์

• ประเภท ก (Class A Equipment) : เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่
ผู้ประกอบการต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อก าหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน

ต้องแจ้งจดทะเบียน (Registration) ต่อส านักงาน กสทช.
• ประเภท ข (Class B Equipment) : เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่

ผู้ประกอบการต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ข้อก าหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน

ต้องได้รับการรับรอง (Certification) จากส านักงาน กสทช.
• ประเภทใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration 

of Conformity : SDoC)



เกณฑ์การจ าแนกประเภทของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ประเภท ค าอธิบาย การตรวจสอบรับรอง ตัวอย่างอุปกรณ์

SDoC
(Suppliers 
Declaration of 
Conformity)

เครื่องทีม่ีความเสีย่ง
ในการรบกวนต่่า 
หรือว่ายอมรับให้มี
การรบกวนเกิดข้ึนได้

จัดส่งเอกสารและแบบ 
SDoC เพื่อรับรองตนเอง
ว่าอุปกรณ์สอดคล้องตาม
มาตรฐาน

-WiFi , Bluetooth , Drone , SRD (low power) 
, Microwave Fixed Link ,
VHF Wireless Mic. (88-108,165-210 MHz)

ประเภท ก 
(Class A)

เครื่องทีม่ีความเสีย่งที่
จะมีการรบกวน แต่
อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้

แจ้งจดทะเบียนต่อ
ส่านักงาน กสทช.

- UHF Wireless Mic. (694-703,748-758,803-
806 MHz) , RFID (920-925 MHz) > 50mW 
eirp , IoT (920-925 MHz) > 50mW eirp
- ก่าหนดไว้ในมาตรฐานทางเทคนิค/เงื่อนไขการ
อนุญาต

ประเภท ข 
(Class B)

เครื่องทีม่ีความเสีย่งที่
จะมีการรบกวนถ้าไม่
ก่ากับดูแล

แจ้งขอรับการรับรอง
มาตรฐานต่อส่านักงาน 
กสทช.

- โทรศัพท์มือถือ ,Land/Maritime/Aeronautical 
Mobile Radio , Citizen Band , Amateur 
Radio , Cellular BTS ,Trunked Radio
- ก่าหนดไว้ในมาตรฐานทางเทคนคิ/เงื่อนไขการ
อนุญาต



การจ าแนกประเภทของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์

SDoC Class BClass A



การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

• กสทช. มีอ านาจก าหนดว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทใด ต้องได้รับ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในลักษณะใด
 ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค/ข้อก าหนดทางเทคนิค

 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยสุมัครเล่น ประเภททั่วไป ใหแ้สดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยถือเป็นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ข
(กสทช.มท. 1032-2560)

 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าทีย่่านความถี่วิทยุ 57-66 กิกะเฮิรตซ์ ให้
แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ โดยถือเป็นเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ประเภท ก (กสทช.มท. 1031-2559)

 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณทีใ่ชส าหรบัการสื่อสารผานสายไฟฟาในลักษณะ 
Narrowband PLC ใหแสดงความสอดคล องตามมาตรฐานนี้ โดยใชหลักการ
รับรองตนเองของผู ประกอบการ (SDoC) (กสทช.มท. 2002-2555)



การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม/เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี/่ใช้เครื่องโทรคมนาคมฯ

 อนุญาตให้ใช้ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เครื่องโทรคมนาคม ตราอักษร รุ่นแบบ

   ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน/ผ่านการจดทะเบียน/ได้ยื่นแบบรับรองตนเอง
ของผู้ประกอบการ (SDoC) แลว้ (หนังสืออนุญาตให้ขยายข่ายสื่อสารฯ)

• ใช้หลักการของการทดสอบตัวอย่าง หรือ การทดสอบเฉพาะแบบ (Type 
Testing) ซึ่งเป็นการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง 
หรือมากกว่า ที่ส่งมาเป็นตัวอย่างของแบบรุ่นเดียวกับที่ผลิตหรือน าเข้า โดยถือว่า
ตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แบบรุ่นที่ผลิตหรือ
น าเข้านั้นทั้งหมด



การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

 กรณีที่ กสทช. ได้ก าหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ใดต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน แต่ยังมิได้ประกาศก าหนดมาตรฐานทางเทคนิค 
หรือมีข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้
ส านักงานพิจารณาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์นั้น โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานทางเทคนิค หรือข้อก าหนดทางเทคนิค
ระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศตามที่เห็นสมควรก่อนได้ 
(ก าหนดอยู่ในเงื่อนไขการอนุญาตฯ)

 การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหน่วยตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของต่างประเทศ
 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ของต่างประเทศ



เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษา และที่ติดตั้งในห้อง  
ปฏิบัติการทดลองของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้งานในด้านจารกรรม เพื่อความม่ันคงของประเทศของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของประเทศ

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนิเวศวทิยารวมทั้งที่
ใช้ในการติดตามและค้นหาสัตว์ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือ
นิเวศวิทยา

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของทบวงการช านัญพิเศษของ
สหประชาชาติ

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับสถานีเรือ หรอืสถานีอากาศยานจากต่างประเทศซึ่ง
ติดตั้งมาพร้อมกับเรือ หรืออากาศยานนัน้

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่น าเข้าในลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว (personal effects) เป็น
การชั่วคราว โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์ และน าออกนอกประเทศเมื่อหมด
ความจ าเป็นในการใช้งาน



                หัวข้อการบรรยาย

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
 แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.
 การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง
 การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม

รายการ มาตรฐานทางเทคนิค ประเภท
เครื่องวิทยุคมนาคม ทางบก VHF/UHF (Analog) กทช. มท. 1001-2553 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม Citizen Band (78/245 MHz) กสทช. มท. 1002-2561 ข

เครื่องวิทยุคมนาคมทางการบิน VHF/AM) กทช. มท. 1003-2553 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม GSM Cellular Mobile กสทช. มท. 1004-2560 ข

เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ GMPCS กทช. มท. 005-2548 ก

เครื่องวิทยุคมนาคม Wireless Microphone กสทช. มท. 1006-2560 ก , SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคม Radio Model Control กทช. มท. 007-2548 ก

เครื่องวิทยุคมนาคม GSM Base/Repeater กทช. มท. 1008-2549 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม Digital Trunked Radio กทช. มท. 1009-2549 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม RFID กสทช. มท. 1010-2560 ก , SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคม Vehicle Radar กสทช. มท. 1011-2560 ก , SDoC



มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม

รายการ มาตรฐานทางเทคนิค ประเภท
เครื่องวิทยุคมนาคม RLAN กทช. มท. 1012-2551 SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคม BWA (WiMax) กทช. มท. 1013-2552 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม WCDMA Base/Repeater กทช. มท. 1014-2552 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม WCDMA Cellular Mobile กสทช. มท. 1015-2560 ข

เครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่น กทช. มท. 1018-2550 ข

FSS GSO earth station antenna กทช. มท. 1019-2551 ก

เครื่องวิทยุคมนาคม ทางทะเล ย่าน 27 MHz กสทช. มท. 1020-2560 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม ทางทะเล ย่าน VHF กทช. มท. 1021-2550 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม ทางทะเล ย่าน MF/HF กทช. มท. 1022-2552 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม ทางการบินย่าน VHF ส าหรับสื่อสาร
ข้อมูล (VDL)

กทช. มท. 1023-2552 ข



มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม

รายการ มาตรฐานทางเทคนิค ประเภท
เครื่องวิทยุคมนาคม ทางบก VHF/UHF (Digital) กทช. มท. 1024-2552 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม SRD ย่าน 57-66 GHz กสทช. มท. 1025-2557 ก

เครื่องวิทยุคมนาคม LTE Base/Repeater กสทช. มท. 1026-2557 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม LTE Cellular Mobile กสทช. มท. 1027-2560 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม On-site Paging (Base Unit) กสทช. มท. 1028-2558 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม On-site Paging (Pocket Unit) กสทช. มท. 1029-2558 SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคม ทางบก ย่าน MF/HF กสทช. มท. 1030-2559 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม กิจการประจ าที่ ย่าน 57-66 GHz กสทช. มท. 1031-2559 ก

เครื่องวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นประเภททั่วไป กสทช. มท. 1032-2560 ข

เครื่องวิทยุคมนาคม Non-RFID ย่าน 920-925 MHz กสทช. มท. 1033-2560 ก , SDoC



มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรบัรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม

รายการ มาตรฐานทางเทคนิค ประเภท
เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบสื่อสารทางแสง กทช. มท. 2001-2550 SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท PLC กสทช. มท. 2002-2555 ก , SDoC

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง (EMC) กสทช. มท. 3001-2555 SDoC

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง (Electrical 
Safety)

กทช. มท. 4001-2550 SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคมก าลังส่งต่ า ข้อก าหนดทางเทคนิค 
(ข้อ 3(11) ประกาศ กสทช.
เรื่อง ยกเว้นใบอนุญาตฯ 

SDoC

เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท DRONE ข้อก าหนดทางเทคนิค
ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้ Drone

SDoC



                หัวข้อการบรรยาย

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
 แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.
 การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง
 การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



     แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.

 ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยส านักงาน กสทช.
 ผู้ยื่นขอรับรองมาตรฐาน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        - เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาตไิทย หรือ
        - เป็นนติิบคุคลซึ่งจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย (ในกรณีของนติิบคุคลที่จัดตั้ง
          ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศจะต้องมีตัวแทน
          ที่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลไทยเป็นผู้ยื่นขอ)
 รายงานผลการทดสอบต้องมาจากหน่วยตรวจสอบใดหน่วยตรวจสอบหนึ่ง ดงันี้

         - หน่วยตรวจสอบของส านกังาน กสทช.
         - หน่วยตรวจสอบทีไ่ด้รบัใบอนุญาตตามประกาศประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
           วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตัง้หน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
           อุปกรณ ์(ภายในประเทศ) 



     แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.

 ส านักงานมีอ านาจพิจารณายอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
อันประกอบด้วยรายงานผลการทดสอบ (Test Report) หรือผลการรับรอง 
(Certification) จากหน่วยงานตรวจสอบของต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ตามประกาศฯ
 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ของต่างประเทศ



หลักเกณฑก์ารยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ

 การทดสอบอุปกรณ์ Class A หน่วยตรวจสอบตา่งประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ;
 หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มี

อ านาจ (accredited testing laboratory) ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  : 2005 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า ในขอบข่ายการ
ให้บริการทดสอบที่ยื่นขอจดทะเบียน

 หน่วยตรวจสอบของผู้ประกอบการที่ได้การรับรองระบบการบรหิารงานคุณภาพ 
(Quality Management System – QMS) 

 หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานว่าเปน็ไปตามข้อก าหนด  
DIRECTIVE 1999/5/EC (Annex V- Full Quality Assurance)

 หน่วยตรวจสอบท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแลของ
ต่างประเทศ ที่ กสทช. ยอมรับเป็นรายกรณี



หลักเกณฑก์ารยอมรับรายงานผลการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบของต่างประเทศ

 การทดสอบอุปกรณ์ Class B หน่วยตรวจสอบตา่งประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ;
 หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานที่มี

อ านาจ (accredited testing laboratory) ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดใน
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  : 2005 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า ในขอบข่ายการ
ให้บริการทดสอบที่ยื่นขอการรับรอง

 หน่วยตรวจสอบท่ีได้รับการรับรองระบบงานว่าเปน็ไปตามข้อก าหนด  
DIRECTIVE 1999/5/EC (Annex V- Full Quality Assurance



แนวทางการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม

SDoC

ผูป้ระกอบการ/หอ้งปฏิบตักิาร

ทดสอบว่าเป็นไปตาม

มาตรฐาน/ขอ้ก าหนด

ผูป้ระกอบการ

รบัรองตนเอง

CLASS A

หน่วยตรวจสอบทดสอบว่า

เป็นไปตามมาตรฐาน/

ขอ้ก าหนด

ผูป้ระกอบการแจง้จด

ทะเบียนตอ่ส านักงาน กสทช.

ใบจดทะเบียน +

การแสดงเครื่องหมาย + 

ถอ้ยค า

CLASS B

หน่วยตรวจสอบทดสอบว่า

เป็นไปตามมาตรฐาน/

ขอ้ก าหนด

ผูป้ระกอบการยืน่ขอ

รบัรองจากส านักงาน กสทช.

ใบรบัรองตวัอยา่ง +

การแสดงเครื่องหมาย + 

ถอ้ยค า



การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC )

  
 
                                          

 
 
 

 
 
 

 

                                        SDoC 

Test Report (All Laboratory) 

       SDoC (              .) 



ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร SDoC



การจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก (Class A)

  
 
               NBTC LAB                  Other LABS                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                    (Class A) 

      Test Report Approval Certificate Certificate of Conformity 

              (Registration) (              .) 

Test Report 



ตัวอย่างใบจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณ์



การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข (Class B)

  
 
               NBTC LAB                                     Other LABS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                    (Class B) 

      Test Report 

Test Report 

                       . 
(Certification) 



ตัวอย่างใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์



ตัวอย่างใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์



ตัวอย่างใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์



                หัวข้อการบรรยาย

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
 แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.
 การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง
 การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง

• เครื่องโทรคมนาคมประเภท ก (Class A Equipment)
 ส านักงาน กสทช. ออกใบจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์/ก าหนดหมายเลข 

การจดทะเบียนเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Registration Number) ให้กับเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ แบบ/รุน่ ทีผ่่านการจดทะเบียน

AYYYYY-ZZ

A  :  Class A Equipment (คงที)่
YYYYYY  :     หมายเลขการจดทะเบียน (แยกตามประเภทเครื่องฯ)
ZZ :     เลขสองหลักสุดท้าย ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน

   ตัวอย่าง
                           A56001-18



การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง

• เครื่องโทรคมนาคมประเภท ข (Class B Equipment)
 ส านักงาน กสทช. ออกใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์/ก าหนดหมายเลขการ

รับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Approval Number) ให้กับเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ แบบ/รุ่น ที่ผ่านการรบัรอง

BCCCCC-XX

B  :  Class B Equipment (คงที)่
CCCCC  :     หมายเลขการรับรอง (แยกตามประเภทเครื่องฯ)
XX :     เลขสองหลักสุดท้าย ปี ค.ศ. ที่รับรอง

   ตัวอย่าง
                           B38001-18



การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง

Code Description Equipment 
Class

10 Radiocommunication equipment in amateur service B

30 Synthesizer Type II (handheld) operating in HF VHF UHF  
frequency band in land mobile service

B

31 Synthesizer Type II (mobile) operating in HF VHF UHF  
frequency band in land mobile service

B

32 Synthesizer Type II (Base) operating in HF VHF UHF  
frequency band in land mobile service

B

33 Synthesizer Type I (handheld) operating in HF VHF UHF  
frequency band in land mobile service

B

34 Synthesizer Type I (mobile) operating in HF VHF UHF  
frequency band in land mobile service

B

35 Synthesizer Type I (Base) operating in HF VHF UHF  frequency 
band in land mobile service

B



การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง

Code Description Equipment 
Class

36 Base stations/repeaters operating in cellular mobile service B

37 Trunked radio equipment B
38 User equipment operating in cellular mobile service B

40 Radiocommunication equipment operating in maritime 
mobile service

B

41 CB radiocommunication equipment on board ship B

42 Radiocommunication equipment operating in aeronautical  
mobile service

B

44 Vessel Monitoring Systems : VMS A

50 Radiocommunication equipment for general public operating 
in 245 MHz frequency band

B



การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง

Code Description Equipment 
Class

52 Radiocommunication equipment for general public operating 
in 78 MHz frequency band

B

55 Wireless microphone A
56 RFID A

57 Vehicle Radar A
59 Internet of Thing (IoT: 920-925 MHz) A

72 GSO FSS antenna A

73 Automatic Identification System (AIS) equipment A



                หัวข้อการบรรยาย

 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
 การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 มาตรฐานทางเทคนิค/ประเภทของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์
 แนวทางการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมโดยส านักงาน กสทช.
 การก าหนดหมายเลขการจดทะเบียน/หมายเลขการรับรอง
 การแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน



การแสดงเครือ่งหมาย

• ผู้ประกอบการต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกเครื่องหมายการ

ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ลงวันที่ 
20 ธันวาคม 2560
 ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ออกเครื่องหมายให้กับผู้ประกอบการ 

YYYYYY : หมายเลขการจดทะเบียน (6 หลัก)         CCCCCC : หมายเลขการรับรอง (6 หลัก)
       ZZ  : เลขสองหลักสุดท้าย ปี ค.ศ. ที่จดทะเบียน       BB  : เลขสองหลักสุดท้าย ปี ค.ศ. ที่รับรอง
    XXXX  : รหัสประจ าตัวของผู้ประกอบการ (4 หลัก)  XXXX  : รหัสประจ าตัวของผู้ประกอบการ (4 หลัก)

    CLASS A

NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

    CLASS B

NBTC ID. CCCCCC-BB-XXXX

 



การแสดงเครือ่งหมาย

• คุณสมบัติของผู้ขอรับเครื่องหมายจากส านกังาน กสทช. 
 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 เป็นผู้ไดร้ับรหสัประจ าตัวของผู้ประกอบการ (Supplier code) ที่ออกโดยส านักงาน 

กสทช. 
 เป็นผู้ไดร้ับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกบัเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมตาม

กฎหมายว่าด้วยวทิยุคมนาคม
• เอกสารหลกัฐานที่จ าเปน็ในการขอรับเคร่ืองหมาย
 แบบค าขอที่กรอกรายละเอยีดครบถ้วนสมบูรณ์
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรอ่ืนที่กฎหมายบัญญตัิให้ใช้แทนบัตร

ประจ าตัวประชาชนได้ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือกรณีเป็นร้านค้า)
 ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)



การแสดงเครือ่งหมาย

• เอกสารหลักฐานที่จ าเปน็ในการขอรับเครื่องหมาย (ต่อ)
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจด

ทะเบียนได้รับรองและออกใหไ้ม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วนัที่ออกหนังสือ
 หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย (ถ้าม)ี
 ส าเนาใบอนุญาตที่เกีย่วข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
 ส าเนาใบจดทะเบยีนหรือใบรับรองเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของส านักงาน 

กสทช.
 ส าเนาใบขนสินคา้ขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และส าเนาใบเสรจ็รับเงนิการช าระภาษีจากกรมศุลกากร (ยกเว้นกรณกีารขอ
เครื่องหมายพร้อมกับการขอใบอนญุาตให้ท า หรือน าเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม)

• ค่าธรรมเนียมในการออกเครื่องหมาย 5 บาท ต่อเคร่ืองหมาย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



การแสดงเครือ่งหมาย

 แสดงที่ตัวเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ในลักษณะที่อ่านออกได้ง่ายมองเห็นได้ง่าย ลบ
เลือนได้ยาก

 แสดงในวัสดุที่ใช้ร่วมกับเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เช่น บรรจุภัณฑ์  คู่มือการใช้งาน
ได้ หากเครื่องมีขนาดไม่เหมาะสม

• ผู้ประกอบการเปน็ผู้ออกเครื่องหมายฯ ด้วยตนเอง (ได้รบัอนุญาตจากส านักงานฯ)
 Label (Printing) : รูปแบบ/เงื่อนไขเหมือนกับที่ออกโดยส านักงาน กสทช.
 E-Label (แสดงเครื่องหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผา่นจอแสดงผลของเครื่อง

โทรคมนาคมและอุปกรณ์)

 ต้องมีค าแนะน าเฉพาะที่แสดงวิธีการเข้าถึงโดยระบุอยู่ในคู่มือผู้ใช้งาน หรอืใบแทรกในคู่มือ
การใช้งาน

 ต้องมีการรักษาความปลอดภัย โดยมิให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้

    CLASS A

NBTC ID. YYYYYY-ZZ-XXXX

    CLASS B

NBTC ID. CCCCCC-BB-XXXX

 

THAILAND THAILAND



การแสดงเครือ่งหมาย

• คุณสมบัติของผู้ขอรับการอนุญาตให้ออกเครื่องหมายด้วยตนเอง 
 เป็นนิติบคุคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 เป็นผู้มีภาระรับผิดชอบตามกฎหมายต่อเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยมีคุณสมบัติ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือตราอักษร (Brand name)
 เป็นบริษัทสาขาในประเทศไทย
 เป็นผู้ได้รบัสิทธิให้ผลิต ค้า หรือจ าหน่ายจากผู้ผลิตในต่างประเทศ (Authorized 

dealer)
 ได้รับรหัสประจ าตัวของผู้ประกอบการ (Supplier code) ที่ออกโดยส านักงาน กสทช.
 ได้รับใบอนุญาตที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมตาม

กฎหมายว่าด้วยวทิยุคมนาคม



การแสดงเครือ่งหมาย

• เอกสารเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นในการขอรับการอนุญาต
 แบบค าขอ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการค้าเครื่องวิทยุ

คมนาคม ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนได้รับรองและออกให้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ออกหนังสือ

 หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย (ถ้าม)ี 
 ส าเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม เช่น ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุ

คมนาคม
 รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง

 ตราอักษร และแบบรุ่นของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ประสงค์จะออกเครื่องหมาย
ด้วยตนเอง

 ต าแหน่งที่จะแสดงเครื่องหมาย
 จ านวนเครื่องหมายที่ประสงค์จะออกเครื่องหมายด้วยตนเอง



การแสดงเครือ่งหมาย

• ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ออกเคร่ืองหมายการได้รบัการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานด้วยตนเอง
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอรับการอนุญาต              5,000 บาท
 ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงขอบข่าย      5,000 บาท
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอต่อการอนุญาต       5,000 บาท
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเพิ่มจ านวนเครื่องหมาย      1,000 บาท

• ค่าธรรมเนียมเครื่องหมาย
 จ านวนเครื่องหมาย 1 - 1,000       4,500 บาท
 จ านวนเครื่องหมาย 1,001 - 10,000      30,000 บาท
 จ านวนเครื่องหมาย 10,001 - 100,000    200,000 บาท
 จ านวนเครื่องหมาย 100,001 - 500,000    900,000 บาท



การแสดงเครือ่งหมาย

• ค่าธรรมเนียมเครื่องหมาย (ต่อ)

 จ านวนเครื่องหมาย 500,001 - 1,000,000  1,500,000 บาท

 จ านวนเครื่องหมาย 1,000,001 - 4,000,000   4,000,000 บาท

 จ านวนเครื่องหมาย 4,000,001 – 10,000,000   5,000,000 บาท

 จ านวนเครื่องหมายมากกว่า 10,000,001   6,000,000 บาท

• อัตราค่าธรรมเนยีมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



การแสดงเครือ่งหมาย

• การแสดงถ้อยค าแสดงความสอดคล้อง
 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีถ้อยค าแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนคิหรือ

ข้อก าหนดทางเทคนิคไว้ในคู่มือ/บรรจุภัณฑ/์ใบแทรก/รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
จอแสดงผล

ส าหรับอุปกรณ์ Class A และ Class B
       “เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือ

ข้อก าหนดทางเทคนิคของ กสทช.”



ภาพรวมการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

กสทช. ประกาศมาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่อง/เงื่อนไข
การอนุญาตฯ

กสทช. ก่าหนดให้ต้องรับรอง
มาตรฐาน

  กระบวนการรับรอง
  มาตรฐานเครื่อง
  โทรคมนาคม

แสดง Label ด้วยตนเอง

แสดงความสอดคลอ้งตาม
มาตรฐาน

แสดงโดยใช้ label ที่ออก 
โดยส่านักงานฯ

ผู้ประกอบการ
ส านักงาน กสทช.




