
หน้า 1 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓) 

ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
การปรับ เปลี่ ยนคลื่นความถี่ ของผู้ ใช้ งานที่ 
ประสงค์จะใช้ไมโครโฟนไร้สาย คลื่นความถี่  
๗๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ต่อไป 

สมควรให้ใช้คลื่นความถี่เดิมต่อไป ห้างหุ้นส่วนจํากัด แกรนด์
อินเตอร์โปรดักท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
info@gippro.com 
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

- คลื่นความถี่ปัจจุบัน เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเฉพาะห้องเรียน 
จํานวนมากในสถานศึกษา หากมีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่จะส่งผลให้ 
บางห้องใช้งานได้และบางห้องใช้งานไม่ได้ 
- ถ้าอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมก็จะเป็นผลดีต่อผู้ใช้งาน 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
info@dynamic-source.com 
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

การยกเว้นใบอนุญาตให้มี หรือน าออก ให้กับ 
เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  
คลื่นความถี่ ๗๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ที่ไม่ได้ 
ด าเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ และการเพ่ิมเติม 
ทางเลือกในการด าเนินการ 

ควรให้มีการยกเว้นต่อไป ห้างหุ้นส่วนจํากัด แกรนด์
อินเตอร์โปรดักท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
info@gippro.com 
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

รัฐบาลหรือหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมีมาตรการ เยียวยาเพราะว่า 
ผู ้บ ร ิโภ ค ได ้ม ีเค รื ่อ งว ิท ย ุค มน าคมความ ถี ่ด ังก ล ่า วก ่อน ที ่จ ะมี  
ประกาศฉบับต่างๆ ออกมา 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
info@dynamic-source.com 
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

 

  



หน้า 2 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟน 
ไร้สาย คลื่นความถี่ ๗๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ 

ยังคงเหลือในคลังอีกมากหลายรุ่นเพราะไม่สามารถขายได้ เนื่องจาก  
สถานการณ์โรค COVID-19 ซึ่งไม่มีผู้บริโภคกล้าลงทุนซื้อเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
คลื่นความถี่ใหม ่

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แกรนด์
อินเตอร์โปรดักท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
info@gippro.com 
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

คลื่ น ความถี่ ใหม่ที่ กํ าหนดไม่ เป็ น มาตรฐานสากลที่ ทั่ วโลกใช้กั น  
จึงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านในแถบอาเซียนได้ และส่งผลให้ 
ผู้จัดจําหน่ายมี Cost เพ่ิมขึ้นในการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี ่ถ้ามีสต็อกสินค้า 
ค้างอยู่กค็วรให้จําหน่ายได้ต่อไป 

บริษัท ไดนามิค ซอร์ซ จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
info@dynamic-source.com 
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

ขอให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ค้า ไมโครโฟนไร้สายในย่านความถ่ีเก่า  
794 -806 เมกะเฮิรตซ์  ที่ยั งไม่ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ 
ออกไปอีกจนถึง 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือเป็นการระบายสินค้าที่ 
ผู้ ป ระกอบการได้ขออนุญ าตนํ าเข้ าสํ ารองจํ าหน่ าย โดยถูกต้อ ง 
และยังมีสินค้าคงเหลืออยู่  โดยผู้ค้าจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการ 
ปรับเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่  803 -806 เมกะเฮิรตซ์ ให้กับผู้ซื้อ 
หรือมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับผู้ประกอบการที่ยังคงมีไมโครโฟนไร้สาย 
ในย่านความถี่เก่า 794-806 เมกะเฮิรตซ์ คงเหลืออยู่และไม่สามารถ 
ระบายสินค้าได้ภายใน 31 มีนาคม 2564 

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ 
จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
jirayu@mahajak.com 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 256๓ 

ประเด็นอ่ืนๆ ยังไม่สมควรที่จะเพ่ิมภาระให้กับผู้บริโภคที่ต้องเปลี่ยนคลื่นความถี่ 
ที่กําหนดขึ้นมาใหม่ ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบอาชีพ 
ทางด้านรับจ้างติดตั้งระบบเสียง และให้เช่าในงานแสดงต่างๆ ในช่วงเวลา 
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีปัญหาโรค  COVID-19 ทําให้ผู ้ประกอบการ 
ถูกยกเลิกการจ้างงานทั้งหมด เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ซึ่งไม่มีรายได้เข้ามา 
เพ่ือดํารงชีวิตอยู่ได้ ฉะนั้นจึงขอให้พิจารณายกเลิกในการที่จะต้องเปลี่ยน 
คลื่นความถี่ใหม่ ซึ่งไม่อาจใช้เครื่องรุ่นเดิมได้ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แกรนด์
อินเตอร์โปรดักท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
info@gippro.com 
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

 



หน้า 3 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
 - ขอให้ระบุช่วงความถี่ที่ใช้งานได้ ๘๐๓.๒๐๐-80๕.๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์  

ให้ชัดเจนในเอกสารประกาศ กสทช. เนื่องจากมีผลต่อจํานวน Channel  
ที่เหลือให้เลือกใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อไป 
- อยากให้ กสทช. จัดทําเอกสาร Infographic สรุปข้อปฏิบัติใหม่เพ่ือ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคคลทั่วไปหรือผู้ใช้ให้เข้าใจหลักเกณฑ์ 
ได้โดยง่ายและชัดเจน 

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ 
จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
jirayu@mahajak.com 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 256๓ 

 
  



หน้า 4 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ ๓) 

ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
(ความคิดเห็นที่ได้รับก่อนการเริ่มการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
การปรับ เปลี่ ยนคลื่นความถี่ ของผู้ ใช้ งานที่ 
ประสงค์จะใช้ไมโครโฟนไร้สาย คลื่นความถี่  
๗๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ต่อไป 

สามารถให้ใช้ได้แต่ต้องจูนความถ่ีในย่านที่กําหนด บริษัท ที ไล้ท์ติ้ง จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tlighting2001@gmail.com 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

การยกเว้นใบอนุญาตให้มี หรือน าออก ให้กับ 
เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย  
คลื่นความถี่ ๗๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ที่ไม่ได้ 
ด าเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ และการเพ่ิมเติม 
ทางเลือกในการด าเนินการ 

สามารถให้ใช้ได้แต่ต้องจูนความถ่ีในย่านที่กําหนด บริษัท ที ไล้ท์ติ้ง จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tlighting2001@gmail.com 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการลดภาระช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 อยากให้ใช้ไมโครโฟน 
ไร้สายคลื่นความถี่ ๗๙๔-๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ ต่อไป หรือขอเลื่อนการ 
ประกาศใช้ออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี 

บริษัท ที ไล้ท์ติ้ง จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
tlighting2001@gmail.com 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256๓ 

กรุณาเลื่อนวัน/เวลาการเปลี่ยนคลื่นความถี่เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ 
ลงทุนซื้อไมค์ลอยใหม่หรือจ้างปรับจูนคลื่นใหม่ เพ่ือช่วยพยุงบริษัทฯ  
ให้ยังสามารถดําเนินงานได้ต่อไป (ไม่ต้องปิดกิจการ) บริษัทฯ ของข้าพเจ้า 
ทําธุรกิจด้านให้บริการระบบเสียงสําหรับการจัดงานต่างๆ (Event)  
ซึ่งไมค์ไร้สายเป็นอุปกรณ์หลักที่จําเป็นต่อการทําธุรกิจเป็นอย่างมาก  
โดยเมื่อปี ๒๕62 ที่มีแถลงออกมาว่าจะทําการเปลี่ยนคลื่นของไมค์ไร้สายนั้น  
ทางข้าพเจ้ายินดีที่จะทําตาม โดยได้เตรียมตัวจัดเตรียมเงินบางส่วน 

นางสาวทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์ 
บริษัท ซี เอ็มแอลเอนเตอร์เทน
เม้นต ์จํากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
notecml1@gmail.com 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๓ 



หน้า 5 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลง แต่ตามที่ท่านทราบ สถานการณ์โรค COVID-19  
ทําให้งานของบริษัทฯ ข้าพเจ้าแทบไม่เหลือเลย เงินที่จัดเตรียมไว้สําหรับซื้อ 
ไมค์คลื่นใหม่ (หรือจ้างให้บริษัทฯ ขายไมค์ปรับเปลี่ยนคลื่น) ได้ถูกใช้ไป 
เป็ น เงินสํ าหรับหมุนเวียนเพ่ือให้บริษั ทฯ  และทีมงานดําเนิ นงาน 
และดําเนินชีวิตได้อยู่ถึงปัจจุบัน (ขณะนี้ยังต้องขอพนักงานลดเงินเดือน  
เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องให้พนักงานคนไหนต้องถูกปลดออก) จึงขอความกรุณา 
ท่านผู้เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณาเลื่อนวัน/เวลาการเปลี่ยนคลื่นความถี่ออกไป  
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับทางบริษัทฯ ที่ทําธุรกิจให้บริการระบบเสียง 
อย่างพวกเรา ให้พวกเรายังคงสามารถดําเนินธุรกิจและเลี้ยงดูทีมงานได้ต่อไป  
โดยไม่ต้องปิดกิจการ ในระบบราชการ บริษัท ซี เอ็ม แอล เอนเตอร์เทน 
เม้ น ต์  จํ ากั ด  เป็ น เพี ย งบ ริษั ท  SME ขน าด เล็ ก  แต่ สํ า ห รั บ เร า  
เราสร้างบริษัทฯ มากับครอบครัวของเรา ได้โปรดช่วยพวกเราด้วย 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
(จากความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ...) ในส่วนของ ภาคผนวก ก  
รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน ระหว่างวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 


