ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit)
ที่ใช้ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัว เฉพาะกลุ่ม (On-site Paging system)
ชื่อ (ร่าง) ประกาศ

หน่วยงาน

(ร่ า ง) ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อง
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี
แม่ข่าย (Base Unit) ระบบเครื่อง
วิท ยุ ติ ด ตามตั วเฉพาะกลุ่ ม (Onsite Paging system)
(ร่ า ง) ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อง
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ส าหรั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมลู ก
ข่าย (Pocket Unit) ระบบเครื่อง
วิท ยุ ติ ด ตามตั วเฉพาะกลุ่ ม (Onsite Paging system)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)
บริษัท บิ๊ก คอมมิวนิเคชั่นส์
จากัด
นายสมศักดิ์ หล่าศรี (วิศวกร)

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของสานักงานฯ

ไม่มคี วามเห็น
ไม่มแี ก้ไข

ไม่มีแก้ไขเห็นควรคงตามร่างประกาศ กสทช.

ไม่มีข้อเสนอแนะ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
ไม่มีความเห็น
(มหาชน)
บริษัท บิ๊ก คอมมิวนิเคชั่นส์
ไม่มีแก้ไข
จากัด
นายสมศักดิ์ หล่าศรี (วิศวกร) เห็ น ควรยกเว้ น ใบอนุ ญ าตเครื่ อ งวิ ท ยุ
คมนาคมลูกข่ายที่ใช้ความถี่ ๔๐.๗ MHz
๔๕๒.๔๕ MHz และ ๔๖๒.๓๕ MHz หาก
มี ก าลั ง ส่ ง ต่ ากว่ า ๑๐ mW เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกั บ ข้ อ ๒ (๘) และ (๙) ของ
ประกาศ กทช. เรื่องเครื่องวิทยุ คมนาคม
และสถานีวิทยุ คมนาคมที่ไ ด้รั บยกเว้นไม่
ต้องได้รับใบอนุญาต

สานักงานฯ โดย ทท. และ คท. พิจารณาแล้วมีความเห็นพ้องและมีความเห็นเพิ่มเติม
ดัง นี้ ๑) ประกาศ กทช. เรื่ อง เครื่องวิท ยุค มนาคมและสถานี วิท ยุ คมนาคมที่ ได้ รั บ
ยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ข้อความว่า
“ข้อ ๒ เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะ
สั้น (Short – Range Radiocommunication Devices) หรื อที่ใ ช้ ใ นกิ จการ
ดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทา มี ใช้ นาเข้า นาออก ค้าซึ่งเครื่อง
วิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม...
(๘) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๓๐ - ๕๐ เมกะเฮิรตซ์ กาลังส่ง
ไม่เกิน ๑๐ มิลลิวัตต์
(๙) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ ๓๐๐ - ๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ กาลัง
ส่งไม่เกิน ๑๐ มิลลิวัตต์”
เหตุผลเนื่องจากย่านความถี่ดังกล่าวได้รับการยกเว้น ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
แล้วจึงเห็นควรยกเว้นเช่นกัน
๒) และ ทท. มีความเห็นเพิ่มเติมว่าในข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าวระบุว่า “...เครื่อง
วิทยุติดตามตัว (Radio Paging)... ที่มีตราอักษร แบบ หรือรุ่นที่ได้ผ่านการทดสอบ
รับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม... ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี นาเข้า นา
ออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม”

ชื่อ (ร่าง) ประกาศ

หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของสานักงานฯ
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถนามาปรับใช้กับเครื่องวิ ทยุคมนาคมลูกข่าย
ตามร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ได้ด้ วย เพราะเครื่องที่มีกาลังส่งต่าไม่ไ ด้ทาให้ส่งผล
กระทบด้านการรบกวนกับข่ายสื่อสารอื่น การกากับดูแลจึงไม่ควรจะกากับดูแลอย่าง
เข้มข้น
๓) กรณีเครื่องลูกข่าย ที่มีกาลัง ส่ง 0 - 10, 10 - 50 mW. เห็นควรให้ได้รับยกเว้ น
ใบอนุญ าต ทา มี ใช้ นาเข้ า นาออก ค้า ซึ่ งเครื่องวิท ยุค มนาคมและ ตั้ งสถานี วิท ยุ
คมนาคม เนื่องจากเครื่องลูกข่ายดังกล่าว มีลักษณะเครื่องวิทยุค มนาคมสื่อสารระยะ
สั้น ทั้งนี้ โดยพิจารณาเที ยบเคียงกับประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุและสถานีฯ ที่
ได้รับยกเว้นใบอนุญาต ข้อ 2. ซึ่งกาหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น เช่น
Wi-Fi 2.4 – 2.5 GHz. กาลังส่ง 100 mW. (e.i.r.p) ได้รับยกเว้นฯ ประกอบกับการใช้
งานวิทยุติดตามตัวจะต้องได้รับการอนุญาตจากสานักงาน กสทช. เป็นการเฉพาะอยู่
แล้ว ซึ่งถือเป็นการกากับดูแลในระดับหนึ่ง
๔) จากเหตุผ ลดัง กล่าวข้างต้นสานั กงานฯ จึ งเห็ นควรปรั บปรุ งร่างประกาศ กสทช .
โดยมีข้อความดังนี้
“๓. กาลังส่งสูงสุด
กาลังส่งสูงสุดไม่เกิน ๐.๐๕ วัตต์ (e.i.r.p.) และให้ได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้
ค้า ทา มี ใช้ นาเข้า นาออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม”
และ “๕. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายระบบเครื่องวิทยุติดตามตัวเฉพาะกลุ่ม ให้แสดง
ความสอดคล้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ โดยใช้
หลั ก การรั บ รองตนเองของผู้ ป ระกอบการ (Supplier’s Declaration of
Conformity: SDoC) ”

