
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๔ ฉบับ  

ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(รวมท้ังความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 

หน้า 1 จาก 9 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๑. มาตรฐานทางเทคนิคดา้น

คลื่นความถี่ (Radio 
Frequency 
Requirements) 

- - - 

๒. มาตรฐานทางเทคนิคดา้น
ความปลอดภัย 
ทางไฟฟ้า (IEC 60950-1 
และ มอก. 1561-2556) 

ขอเสนอให้บังคับใช้มาตรฐานทางเทคนิคและการแสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนคิด้านความปลอดภยัทางไฟฟ้า โดย
บังคับใช้กับผลิตภณัฑ์ประเภทพกพาและมือถือเท่าน้ัน เนื่องจากเปน็
อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคสูงกว่า ท้ังนี้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ขององค์กรอื่นๆ เช่น สมอ. ก็มีการเลือกบังคับใช้ส าหรับแตล่ะ
ผลิตภณัฑ์เช่นกัน เช่น มอก.2217-2548 บังคับใช้กับ Rechargeable 
Battery ส าหรับผลติภณัฑ์แบบพกพาเท่านั้น ทั้งนี้การทดสอบในบาง
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นระบบใหญ่ๆ  เช่น Industrial Equipment อาจจะไมม่ี
การจัดท าโดยผู้ผลิตทั้งระบบ หากบังคับใช้จะเป็นต้อนทุนท่ีสูงมาก
และส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อมาใช้งาน นอกจากน้ีการขอยกเว้นในเฉพาะ
บางกรณีก็ด าเนินการใช้เวลานาน ดังนั้นจึงขอเสนอให้ กสทช. 
พิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็น หรือหากต้องการขอ
ยกเว้นเป็นกรณี อยากให้ กสทช. ให้อ านาจส านักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพิจารณาทางเทคนิคเพื่อยกเว้นเป็นราย
กรณีเพื่อลดระยะเวลาการด าเนินงาน 

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด 
(หนังสือ บริษัทคิวแมนคอน
ซัลติ้ง จ ากัด 
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ส านักงานฯ เห็นสมควรก าหนดใหม้าตรฐานทาง
เทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
(Electrical Safety Requirements) ให้
ครอบคลมุอุปกรณป์ระเภทพกพา (portable) 
และมือถือ (handheld) และรวมถึงมาตรฐาน
แบตเตอรี่ใหค้รอบคลุมและแบตเตอรี่ทุติยภูมิ
เท่านั้น โดยปรับปรุงเนื้อหา ดังนี ้
“มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)  
  มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทาง
ไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย XXX ที่
เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทพกพา 
(portable) หรือมือถือ (handheld) รวมทั้ง
อุปกรณ์ชาร์จไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บรรจุมา
พร้อมในบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ใหเปนไปตามที่ก าหนดไวในมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้ 
…” 
“การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทาง
เทคนิค 
... 
ทั้งนี้การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทาง



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ต่อ 
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ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
เทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ต้อง
สามารถอ้างอิงได้ว่าแบตเตอรี่ทุตยิภูมิที่ติดตั้งมา
พร้อมกับเครื่องวิทยุคมนาคมหรือบรรจุมาพร้อม
ในบรรจุภณัฑส์ าหรับใช้งานร่วมกบัเครื่องวิทยุ
คมนาคม เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2217–
2548 หรือฉบับปัจจุบัน หรือมาตรฐาน IEC 
62133” 
และ 
“หมายเหต ุ
1... 
2… 
3. ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย XXX ที่
มิได้ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทพกพา
(portable)  หรื อมื อถื อ  (handheld)  คณะ 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาจก าหนด
มาตรฐานด้ านความปลอดภั ยทางไฟฟ้ า 
(Electrical Safety Requirements) รวมถึง
มาตรฐานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
วิทยุคมนาคมหรือบรรจุมาพร้อมในบรรจุภัณฑ์
ส าหรับใช้งานร่วมกับเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
ความเหมาะสมเป็นรายเฉพาะกรณี” 

 ให้ทดสอบแบตเตอรี/่หรืออุปกรณต์่อพ่วง แยกด้วยหรือไม ่ บริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จ ากัด การทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง จะสามารถทดสอบตามมาตรฐาน     

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR-oKl3PfQAhULvY8KHf89AIUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tisi.go.th%2F&usg=AFQjCNFizGjBqunxYCOj3R4WpeTq_kTU1A&bvm=bv.142059868,d.c2I


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ต่อ 
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ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

              . 1561-2556 โดยเป็นการ
ทดสอบรวมหรือการทดสอบแยกก็ได้ อย่างไรก็
ตามในส่วนของแบตเตอรี่ทุติยภูมติ้องสามารถ
อ้างอิงได้ว่าผ่านการทดสอบโดยอา้งอิงตาม
มาตรฐาน มอก. 2217-2548 หรือฉบับปัจจุบัน 
หรือมาตรฐาน IEC 62133 

 ส าหรับมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอุปกรณ์
ต่อพ่วง ขอเสนอให้เพิ่มข้อความเพื่ออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อื่นที่เหมาะสมกับประเภทผลติภณัฑ์ได้ด้วย เช่น Audio & Video 
Equipment มาตรฐาน IEC/EN 60065, Household Appliances 
มาตรฐาน IEC/EN 60335-2-29, Medical Equipment IEC/EN 
60601, Electrical Equipment IEC/EN 61010 หากเป็นไปได้ควร
ระบุขอ้ความเช่น หรือมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN อื่นๆที่
เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ ์

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด 
(หนังสือ บริษัทคิวแมนคอน
ซัลติ้ง จ ากัด 
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ส านักงานฯ เห็นสมควรก าหนดใหม้าตรฐานทาง
เทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
(Electrical Safety Requirements) รวมถึง
มาตรฐานแบตเตอรี่ให้ครอบคลุมอปุกรณ์
ประเภทพกพา (portable) และมอืถือ 
(handheld) และแบตเตอรี่ทุติยภมูิเท่าน้ัน โดย
ปรับปรุงเนื้อหา ดังนี ้
“มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)  
  มาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทาง
ไฟฟาของเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย XXX ที่
เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทพกพา 
(portable) หรือมือถือ (handheld) รวมทั้ง
อุปกรณ์ชาร์จไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บรรจุมา
พร้อมในบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ใหเปนไปตามที่ก าหนดไวในมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งดังตอไปนี้ 
…” 
“การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทาง
เทคนิค 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๔ ฉบับ  

ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
... 
ทั้งนี้การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทาง
เทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ต้อง
สามารถอ้างอิงได้ว่าแบตเตอรี่ทุตยิภูมิที่ติดตั้งมา
พร้อมกับเครื่องวิทยุคมนาคมหรือบรรจุมาพร้อม
ในบรรจุภณัฑส์ าหรับใช้งานร่วมกบัเครื่องวิทยุ
คมนาคม เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2217–
2548 หรือฉบับปัจจุบัน หรือมาตรฐาน IEC 
62133” 
และ 
“หมายเหต ุ
1... 
2… 
3. ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย XXX ที่
มิไดเ้ป็นเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทพกพา
(portable) หรือมือถือ (handheld) 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาจ
ก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
(Electrical Safety Requirements) รวมถึง
มาตรฐานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมาพรอ้มกับเครื่อง
วิทยุคมนาคมหรือบรรจุมาพร้อมในบรรจภุัณฑ์
ส าหรับใช้งานร่วมกับเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
ความเหมาะสมเป็นรายเฉพาะกรณ”ี 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๔ ฉบับ  

ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(รวมท้ังความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 

หน้า 5 จาก 9 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๓. มาตรฐานทางเทคนิคของ

แบตเตอรี่ (IEC 62133 
และ มอก. 2217-2548)  

การแสดงความสอดคล้องตามาตรฐาน มอก. 2217-2548 หรือ
มาตรฐาน IEC 62133 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่าน้ี ควจจะ
เพิ่มข้อความ “หรือฉบับปัจจุบัน” เนื่องจากทาง สมอ. ได้มีแผน
ปรับปรุงมาตรฐาน มอก. 2217-2548 ในปีนี้แต่จะประกาศปีหน้า จงึ
เห็นควรให้มีการเพิ่มข้อความเพื่อรองรับกับประกาศมาตรฐานฉบับ
ดังกล่าว 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ส านักงานฯ เห็นสมควรด าเนินการปรับข้อความ
ตามข้อเสนอแนะ เป็นดังนี ้
“ทั้งนี้การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคด้านความปลอดภยัทางไฟฟ้า ต้อง
สามารถอ้างอิงได้ว่าแบตเตอรี่ทุตยิภูมิที่ติดตั้งมา
พร้อมกับเครื่องวิทยุคมนาคมหรือบรรจุมาพร้อม
ในบรรจุภณัฑส์ าหรับใช้งานร่วมกบัเครื่องวิทยุ
คมนาคม เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2217–
2548 หรือฉบับปัจจุบัน หรือมาตรฐาน IEC 
62133” 

 ควรมีการปรับข้อความในส่วนการแสดงความสอดคล้อง จากเดิม 
“เครื่องวิทยุคมนาคม ท่ีมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน” ควร
เปลี่ยนเป็น  “ที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2217-2548” 
และ “หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้” เป็น “หรือมาตรฐานอื่น
ที่เทียบเท่า” 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

 ส าหรับการแสดงความสอดคล้องของแบตเตอรี่ ขอเสนอใหร้ะบุ
เพิ่มเตมิให้แสดงความสอดคล้องเฉพาะ Rechargeable Battery 
เพื่อให้ตรงตาม มอก 2217-2548 ซึ่งบังคับใช้เฉพาะ Rechargeable 
Battery รวมทั้งควรยกเว้นส าหรับแบตเตอรรี่เช่น แบตเตอรีรู่ปทรง
กระดุม เพื่อให้สอดคล้องกับ มอก. 2217-2548 

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จ ากัด 
(หนังสือ บริษัทคิวแมนคอน
ซัลติ้ง จ ากัด 
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ส านักงานฯ เห็นสมควรปรับปรุงถ้อยค าโดยการ
ระบุข้อก าหนดเฉพาะแบตเตอรี่ทตุิยภูมเิป็นดังนี ้
“ทั้งนี้การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคด้านความปลอดภยัทางไฟฟ้า ต้อง
สามารถอ้างอิงได้ว่าแบตเตอรี่ทุตยิภูมิที่ติดตั้งมา
พร้อมกับเครื่องวิทยุคมนาคมหรือบรรจุมาพร้อม
ในบรรจุภณัฑส์ าหรับใช้งานร่วมกบัเครื่องวิทยุ
คมนาคม เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2217–
2548 หรือฉบับปัจจุบัน หรือมาตรฐาน IEC 
62133” 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๔ ฉบับ  

ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(รวมท้ังความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 

หน้า 6 จาก 9 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
๔.  มาตรฐานทางเทคนิคด้าน

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม 

- -  

๕.  การแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิค 

ในการขอรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ ทางส านักงาน กสทช. จะขอ Test Report แบตเตอรีห่รือไม่ 
หรือต้องน าเครื่องมาทดสอบกับส านักงาน กสทช. 

บริษัท สามารถไอโมบาย จ ากัด 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

แบตเตอรี่ทีม่ากับเครื่องต้องเป็นไปตาม (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. ฉบับน้ี โดยหากสามารถอ้างอิง
ได้ว่าแบตเตอรีไ่ดผ้่านการทดสอบตามมาตรฐาน 
มอก. 2217-2548 หรือ IEC 62133 เช่น ได้ถูก
ระบุไว้แล้วในรายงานผลการทดสอบตาม
มาตรฐานความปลอดภัย (มอก. 1561 หรือ IEC 
60950-1) ก็จะไมจ่ าเป็นต้องใช้ Test Report 
ของแบตเตอรี่ แต่หากไมส่ามารถอ้างอิงตาม
ข้างต้นได้ก็จ าเป็นต้องใช้ Test Report 
ประกอบการขอรับรองเครื่องวิทยคุมนาคม ทั้งนี้
ปัจจุบันหน่วยงานที่สามารถทดสอบแบตเตอรีไ่ด้
ในปัจจุบันคือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(EEI) 

 ตอนท่ียังไม่ประกาศบังคับใช้ยังคงใช้การยื่นการทดสอบแบบเดมิ
หรือไม ่

บริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศใช้ยังคงใช้การ
ยื่นทดสอบแบบเดิม  

 ในการทดสอบแบตเตอรี่ สามารถยื่นทดสอบได้ที่ ส านังาน กสทช. ได้
หรือไม ่

บริษัท สามารถไอโมบาย จ ากัด 
(ความเห็นจากการประชมุรับ
ความคิดเห็นฯ 

ส านักงาน กสทช. ไมส่ามารถรองรับการ
ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ ทั้งนี้ในปัจจุบัน
สามารถน าแบตเตอรี่ยื่นขอทดสอบได้ที่สถาบัน

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR-oKl3PfQAhULvY8KHf89AIUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tisi.go.th%2F&usg=AFQjCNFizGjBqunxYCOj3R4WpeTq_kTU1A&bvm=bv.142059868,d.c2I


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๔ ฉบับ  

ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(รวมท้ังความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 

หน้า 7 จาก 9 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ห               

                   
 ต้องส่ง Test Report ของแบตเตอรี่เพื่อให้แสดงความสอดคล้อง

หรือไม ่
บริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

หากสามารถอ้างอิงได้ว่าแบตเตอรีไ่ด้ผา่นการ
ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2217-2548 หรือ 
IEC 62133 เช่น ได้ถูกระบไุว้แล้วในรายงานผล
การทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัย (มอก. 
1561 หรือ IEC 60950-1) ก็จะไมจ่ าเป็นต้องใช้ 
Test Report ของแบตเตอรี่ แตห่ากไมส่ามารถ
อ้างอิงตามข้างต้นได้ก็จ าเป็นต้องใช้ Test 
Report ประกอบการขอรับรองเครื่องวิทยุ
คมนาคม 

 ใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับน้ี ต้องแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าโดยการติดสติก
เกอร์เพื่อแสดงความสอดคล้องหรอืไม ่
 

บริษัท โซนี่ไทย จ ากดั 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ผู้ประกอบการมีหน้าท่ีต้องแสดงเฉพาะ
เครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ตามปกติเท่าน้ัน 

๖.  อื่นๆ 1.For the cost for applying, pls mentioned in the 
regulation/ formal letter.  
2.For standard of testing , especially BODYSAR should be 
cited that 20cm. doesn't calculate from antenna ,but 
measure from the whole part of WWAN machine.PLS 
SPECIFY in the regulation to avoid any conflict. 

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
(ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส ์
jjanyalikhit@lenovo.com 
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถามนี ้
มิไดเ้กี่ยวเนื่องกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับน้ี 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๔ ฉบับ  

ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(รวมท้ังความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 

หน้า 8 จาก 9 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
 การ Test Body SAR ตามประกาศระบไุว้ว่าต้อง Test ห่างจาก

ร่างกาย 20 cm ส านักงาน กสทช. ได้มีการ Set  Standard ไว้หรือไม่
ว่าต้องเป็นจากสายอากาศหรือจากตัวเครื่อง 
 

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

 ในส่วนของ Note book ต้อง Test Body SAR ไหม บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

 ในส่วนของ Note book ความถี่ 5 GHz ก าลังส่งเกิน 100mW  ต้อง 
Test Body SAR หรือว่า EMF 

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
(ความเห็นจากการประชุมรับ
ความคิดเห็นฯ 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลูกข่ายในกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน ๔ ฉบับ เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ 
โรงแรมสุโกศล โดยส านักงาน กสทช. ได้สอบถามผู้แทนบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บจก. กสท โทรคมนาคม) เกี่ยวกับการ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 
(หนังสือ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี กสทรญ.(กร.)/1428 
ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

เนื่องจากปัจจุบัน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ยุติ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ      
          ๒๕๕๖ แ                            
                       
ส านักงานฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอ กสทช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการยกเลิกประกาศ 
กสทช. วาด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมลูกขายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR-oKl3PfQAhULvY8KHf89AIUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tisi.go.th%2F&usg=AFQjCNFizGjBqunxYCOj3R4WpeTq_kTU1A&bvm=bv.142059868,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR-oKl3PfQAhULvY8KHf89AIUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tisi.go.th%2F&usg=AFQjCNFizGjBqunxYCOj3R4WpeTq_kTU1A&bvm=bv.142059868,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR-oKl3PfQAhULvY8KHf89AIUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tisi.go.th%2F&usg=AFQjCNFizGjBqunxYCOj3R4WpeTq_kTU1A&bvm=bv.142059868,d.c2I
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ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ณ ห้อง Kamolthip 3 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา / แนวทางการด าเนินการ 
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ CDMA เพื่อให้ส านักงาน กสทช. 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความจ าเป็นในการออกประกาศ
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องลูกข่ายที่ใช้เทคโนโลยี CDMA 
2000 ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเรียนว่า ปัจจุบัน บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ไดยุ้ติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ CDMA 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ และขณะนีย้ังไมม่แีผนที่จะให้บริการ CDMA อีกใน
อนาคต 

โทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช
เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Multi-Carrier 
(cdma2000) และจะด าเนินการในที่เกี่ยวข้องกับ
การยกเลิกประกาศ กสทช. ดังกล่าวต่อไป 

 


