
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๑. การกําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ี   
   สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 

ประเด็นท่ีมีการกําหนดคา e.i.r.p. ไวท่ี - 85 dBm/MHz สําหรับอุปกรณ UWB 
ในยานความถี่ 3400 – 4200 MHz 
 
       ตามรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับเครื่อง  
วิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกวางยิ่งยวด (Ultra-wideband) ยานความถ่ี 1.6 – 10.6 GHz  
และ รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถ่ีกวางยิ่งยวด (Ultra-wideband) ยานความถ่ี 
1.6 – 10.6 GHz บริษัทฯไดพิจารณาผลการศึกษาของ ITU (ITU-Report SM.2057) แลว
พบวาคา e.i.r.p. ใดๆ ท่ีกําหนดจําเปนตองมีเง่ือนไขอ่ืนประกอบ ซ่ึงไดแก exclusion zone 
หรือระยะหางระหวางอุปกรณ UWB และสถานีภาคพ้ืนดินของกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม 
ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับการใชความถ่ีรวมกัน 
         ดังนั้น เนื่องจากลักษณะการใชงานของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม  
ท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี ในทางปฏิบัติจึงไมสามารถกําหนด  exclusion zone 
ดังกลาวได บริษัทฯ จึงเห็นวาสํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใช ยานความถ่ี                    
3400 – 4200 MHz สําหรับอุปกรณ UWB  
        นอกจากนี้ ในยานความถ่ี 4500 – 4800 MHz บริษัทฯเห็นวาสํานักงาน กสทช.            
ยังไมควรอนุญาตการใชงานยานความถ่ีดังกลาว สําหรับอุปกรณ UWB ดวยเชนกัน เนื่องจาก         
เปนยานความถ่ี Downlink ของ FSS Planned Band (Appendix 30B) ท่ีประเทศไทย 
มีสิทธิใชงานซ่ึงอยูในขายท่ีจะไดรับผลกระทบเชนเดียวกับยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz  
 
       

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๑ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๑. การกําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ี   
   สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
 

    (ตอจากหนา ๑) 

ไมเห็นดวยในการกําหนดคา e.i.r.p. ท่ี -85 dBm/Hz สําหรับอุปกรณ UWB 
ในยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz  
 
        บริษัทฯ ไมเห็นดวยในการกําหนดคา e.i.r.p. ท่ี -85 dBm/Hz สําหรับอุปกรณ UWB 
ในยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz เนื่องจาก ยังไมมีผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) สําหรับการใชความถ่ีรวมกันระหวางอุปกรณ UWB และกิจการประจําท่ี
ผานดาวเทียม ท่ีจะนํามาใชรับรองวาคาดังกลาว สามารถคุมครองการใชงานของกิจการประจําท่ี
ผานดาวเทียมได 
        ดังนั้น สําหรับยานความถ่ีท่ีสู งกวา 10.6 GHz บริษัทฯขอเสนอใหยกเวน การใชงาน  
อุปกรณ UWB ในยาน Ku และ Ka ซ่ึงปจจุบันมีการใชงานโดยกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

การกําหนดคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉล่ียสูงสุด ในชวงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz 
 
        สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดไวต่ํากวามาตรฐาน EN302065-1 และ ECC DEC 06 04 
หนา 10 และความเห็นของผูผลิต Lear Corporation ท่ีตองการใชคลื่นความถ่ีสําหรับรถยนต  
        จึงขอเสนอให สํานักงาน กสทช. ปรับแกคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉลี่ยสูงสุด 
ในชวงความถ่ี 3.4 – 4.2 GHz ดังกลาว เปน -41.3 dBm/MHz สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม   
ท่ีมี Duty Cycle ต่ํา (Low Duty Cycle with Mitigation Techniques) 
 

หนังสือ บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
ท่ี ๓๑๐๑๒๕๖๑/๑๐๒๗๓๗ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๒ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๒. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
 
 

การกําหนดคากําลังสงสูงสุดของอุปกรณใหเปนมาตรฐานในการอนุญาต 
 
        บริษัทฯเห็นวา ถึงแมจะมีการกําหนดคากําลังสงสูงสุดของอุปกรณใหเปนมาตรฐาน 
ในการอนุญาตใหใชงานแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัตสิําหรับการกําหนดใหมีใบอนุญาต 
สําหรับการใชงานอุปกรณหรือไมนั้น ควรพิจารณาลักษณะทางดานเทคนิคของอุปกรณนั้นวา  
จะสามารถกอใหเกิดปญหาสัญญาณรบกวนตอการใชงานของระบบอ่ืนไดหรือไม  ซ่ึง 
       ในกรณีท่ีอุปกรณมีการสงสัญญาณท่ีคากําลังสงอยูในระดับต่ําและไมกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอระบบอ่ืน  บริษัทฯเห็นวา อุปกรณดังกลาวไมจําเปนตองมีใบอนุญาต 
       แตหากอุปกรณสามารถสงสัญญาณในระดับเกินกวาคากําลังสูงสุดท่ีกําหนด            
ตามรางประกาศ จึงเปนการยากท่ีจะควบคุมการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําอุปกรณเขา
มาภายในประเทศ โดยไมสําแดงหรือแจงขออนุญาต  
       ดังนั้นในขณะท่ียังไมมีมาตรการในการควบคุมและแกปญหาท่ีชัดเจน หากเกิดปญหา
สัญญาณรบกวนกับกิจการอ่ืน ท่ีมีการใชงานความถ่ีรวมกันอยู บริษัทฯจึงเห็นวา      
สํานักงาน กสทช. ไมควรอนุญาตใหมีการใชงานอุปกรณท่ีอาจกอใหเกิดปญหาดังกลาวได 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

การเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 
         ใบอนุญาตควรมีคาธรรมเนียมการใชทุกป 

คุณสายชล  อุดมสินธุ 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

Lcp_pct@windowslive.com 
ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 

๓ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๓. มาตรฐานทางเทคนิคและการแสดง 
    ความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค 
     

ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน       
ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz 
 
        บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB 
ท่ีมีความสามารถในการใชงานยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และ   
ยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz ดังนั้น จึงเห็นควรมีการปรับมาตรฐานทางเทคนิคใหยกเวน     
ยานความถ่ีท้ัง 3 ยานดังกลาว เพ่ือบังคับใชใหอุปกรณ UWB มีการใชงานท่ีสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิคท่ีปรับปรุงแลว 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๔. สิทธิคุมครองการรบกวน ขอเสนอความเห็นในประเด็นนี้ ตามท่ีเรียนใหทราบ ในหนาท่ี ๓ หัวขอท่ี ๒.  
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
 
        บริษัทฯใครขอเสนอความเห็นในประเด็นนี้ ตามท่ีเรียนใหทราบ ในหนาท่ี ๓ หัวขอท่ี ๒.  
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม  เพ่ือใหกิจการอ่ืนท่ีมีอยู ไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

ควรมีบทลงโทษท้ังจําและปรับ    
 
        กรณีเกิดการรบกวนในยานนี้ หากผูทําใหเกิดการรบกวนไมหยุดแพรคลื่นหลังจากไดรับ  
การแจงเตือนจาก กสทช . ในครั้งแรกแลว ควรมีบทลงโทษท้ังจํา และปรับ เพ่ือสุขภาพของ  
ประชาชน 

คุณสายชล  อุดมสินธุ 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

Lcp_pct@windowslive.com 
ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 

 

๔ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด  (Ultra-wideband)  

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๕. ประเด็นอ่ืน  ๆ ควรจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

 
        บริษัทฯใครขอเสนอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาความเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
แลวจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในสวนท่ี
เก่ียวของของรางประกาศ และหาขอสรุปในการปรับปรุง  รางประกาศ และหาขอสรุปในการ
ปรับปรุงรางประกาศฉบบันีต้อไป 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด (Ultra-wideband) 

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๑. มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี 
  (Radio Frequency Requirements) 
 

ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน       
ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และ ยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz 
 
        เนื่องจาก บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงาน 
อุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน ยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz 4500 – 4800 MHz 
และยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz  ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิค 
ในรางประกาศฉบับนี้ ใหยกเวนยานความถ่ีท้ัง 3 ยาน ดังกลาว 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

คาตามมาตรฐาน EN 302 065-1 V2.1.1 และ คาตามมาตรฐาน ECC DEC 06 04 หนา ๑๐ 
สําหรับ Vehicles  
  
        คาตามมาตรฐาน EN 302 065-1 V2.1.1 และ คาตามมาตรฐาน ECC DEC 06 04  
หนา ๑๐ สําหรับ Vehicles ไดกําหนดคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉลี่ยสูงสุด ของ 
ยานความถ่ี 3.4 – 4.2 GHz เปน –70 dBm/MHz หรือ -41.3 dBm/MHz สําหรับ             
เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมี Duty Cycle ต่ํา (Low Duty Cycle with Mitigation Techniques) 

หนังสือ บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
ท่ี ๓๑๐๑๒๕๖๑/๑๐๒๗๓๗ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๒. มาตรฐานทางเทคนิคดาน 
    ความปลอดภัยทางไฟฟา  
 (Electrical Safety Requirements)  

         
- ไมมี - 

 
- ไมมี - 

 

 

๖ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางย่ิงยวด (Ultra-wideband) 

ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๓. มาตรฐานทางเทคนิคดาน 
    ความปลอดภัยตอสุขภาพ 
    ของมนุษยจากการใช 
    เครื่องวิทยุคมนาคม  
(Radiation Exposure Requirements) 

        
        

- ไมมี - 

 
 

- ไมมี - 

๔. การแสดงความสอดคลอง 
    ตามมาตรฐานทางเทคนิค 

ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ท่ีมีความสามารถในการใชงาน     
ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz  4500 – 4800 MHz และ ยานความถี่ท่ีสูงกวา 10.6 GHz 
 
        บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB 
ท่ีมีความสามารถในการใชงาน  ยานความถ่ี 3400 – 4200 MHz   4500 – 4800 MHz และ 
ยานความถ่ีท่ีสูงกวา 10.6 GHz  
        ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคใหยกเวน ยานความถ่ีท้ัง 3 ยานดังกลาว     
เพ่ือบังคับใช ใหอุปกรณ UWB มีการใชงานท่ีสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีปรับปรุงแลว 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

๕. ประเด็นอ่ืน  ๆ ควรจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
 
        บริษัทฯใครขอเสนอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาความเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
แลวจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในสวนท่ี
เก่ียวของของรางประกาศ และหาขอสรุปในการปรับปรุง  รางประกาศ และหาขอสรุปในการ
ปรับปรุงรางประกาศฉบบันีต้อไป 

หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
ท่ี ทค 031/๖๑ 
ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๑ 

 

๗ 

 


