
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ    
 

 

แบบรบัรองตนเองของผู้ประกอบการ 
(Supplier’s Declaration of Conformity) 

 

 

1.  รายละเอียดของผูป้ระกอบการ  

1.1 ช่ือหน่วยงาน:     
           บริษัท คิวแมน คอนซัลติง้ จ ำกัด 

1.2 ท่ีอยู่:   34/35 ซอยนำคนิวำส 48 แยก 14-14 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว  
          เขตลำดพร้ำว กทม. 10230 

 

2.  รายละเอียดของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ ์

2.1 ประเภท/ชนิดของเคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณ์: 
              Wireless microcontroller board 
2.2 ตราอกัษร (brand name):  
            Raspberry Pi 

2.3 แบบ/รุ่น (model):  
           Raspberry Pi Pico W 

2.4 มาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อก าหนดทางเทคนิคท่ีแสดงความสอดคล้อง 
กสทช.มท. 1035-2562, ข้อ 6 และภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช.เร่ืองหลักเกณฑก์ารใช้คลื่นความถี่
และเคร่ืองวิทยุคมนาคมทีอ่นุญาตให้มีการใช้งานเป็นการท่ัวไป ประกาศ ณ วันที ่6 ธันวาคม 2562  
(2400-2500MHz100mWe.i.r.p.) (ได้รับยกเว้นใบอนุญาตมี ใช้ ค้า ท า น าเข้า น าออก ต้ัง) 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณข์า้งตน้ มีความสอดคลอ้งตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานทางเทคนิค หรือ

ขอ้ก าหนดทางเทคนิคของส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

3. เอกสารหลกัฐานประกอบการรบัรองตนเอง ลงช่ือ 

 

 
 

Safety and User guide 

Declaration Letter 

Test report:  

- C14603TR2 

- C14604TR2 

- C14526TR4 

- B5109 

- C14496TR1 

- 14531TR2 

 

 

             

      

(  นำยธนิศร ์ พืน้ชมภู  ) 

ผู้มีอำนาจลงนาม 

ต าแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร 

วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2565 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัส่งแบบรบัรองตนเองทีก่รอกรายละเอยีดครบถว้นสมบูรณ์ ใหส้ านักงานฯ และเกบ็รกัษาส าเนาแบบ
รบัรอง ตนเองพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการรบัรองตนเอง เพื่อใชป้ระกอบการตรวจตดิตามของส านักงานฯ ตาม
มาตรการก ากบัดแูลเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ภายหลงัการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน และตามกฎหมายอื่น (ถา้ม)ี
  

S02087-22
1 ก.ค. 2565



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission 

แบบตอบรับ “แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร (Supplier's Declaration of Conformity : 
SDoC)” เลขท่ี (SDoC No.) : S02087-22            ลงวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

ส ำนักงำน กสทช. ได้รับแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร (SDoC) 
ของ  บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด  
ซึ่งได้ ท ำกำรยื่นขอรับรองตนเองเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ดังนี้ 

รำยกำรที่ขอรับรองตนเอง 

ประเภท      Wireless microcontroller board 
ตรำอักษร    Raspberry Pi 
แบบ/รุ่น      Raspberry Pi Pico W 

  

    ลงนำม 
                  (นำยชุติเดช  บุญโกสุมภ์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีและมำตรฐำนโทรคมนำคม 
  

เงื่อนไขกำรยอมรับแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร 
๑. แบบรับตอบรับนี้แสดงว่าผู้ประกอบการได้ท าการรับรองตนเองว่าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตราอักษรและแบบ/รุ่น

ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการอนุญาตของ กสทช. 
๒. ผู้ประกอบการต้องไม่ดัดแปลงเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ใหผ้ิดแผกไปจากท่ีระบไุว้ในเอกสารแสดงลักษณะทาง

เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ท่ีได้ขอรับรองตนเองไวก้ับส านักงาน กสทช. 
๓. ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัตติามประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ์โดยเคร่งครัด 
 



-Unofficial Translation- 

Garuda 

Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission 

 

Acknowledgement of - Supplier's Declaration of Conformity : SDoC 

(SDoC No.) : S02087-22     Date : 1 July 2022 

 

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) has verified the 

validity of the Supplier's Declaration of Conformity (SDoC) 

Of Qman Consulting Co., Ltd. 

Which is submitted the Supplier’s Declaration of Conformity on following Telecommunication 

Equipment: 

 

Registered Detail 

 

Product:  Wireless microcontroller board 

Brand Name :  Raspberry Pi 

Model: Raspberry Pi Pico W 
 
 

 

        (Signature) 

Mr. Chutidech Boonkosum  

Director of Office of Telecommunication Standard and Technology 

        

 
       

Conditions for Supplier's Declaration of Conformity (SDoC) acceptance 
1. This acknowledgement letter represents that the Supplier has made self declaration that 

above mentioned telecommunications equipment, Brand Name and model is conformed to 

the NBTC approval. 

2. The Supplier shall not modify the telecommunication equipment and its equipment to be 

different from registered specification and other registered document with NBTC. 

3. The Supplier shall strictly follow with the NBTC notification regarding the Conformity 

Assessment of Telecommunication Equipment. 
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