
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๑/๙ 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นที่มีการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ และต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกครั้ง 
๑. การเพ่ิมเขตประกอบการ

เสรี เป็น เงื่อนไขส าหรับ
การการยกเว้นใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมให้กับ เครื่อง
วิทยุคมนาคมที่  น า เข้ า 
ผลิตหรือท าเพ่ือการส่งออก 
(ข้อ ๑๖-๑๘)  

เห็นด้วยในบางกรณี เนื่องจากการจัดตั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ มีจุดประสงค์ 
เพ่ือยกเว้น กฎ ระเบียบ และข้อห้ามบางประการ เพ่ือส่งเสริมและจูงใจให้มี 
การลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยการยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับ
เครื่อง วิทยุคมนาคม ที่ผลิต หรือท า เพ่ือการส่งออก จะเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ ตอบสนอง
เจตนารมณ์ ของการจัดตั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ส าหรับ
กรณี น าเข้า ขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. ยังคงก ากับดูแล ให้ขอใบอนุญาต
น าเข้าฯ เพ่ือป้องกันการรบกวนกันของสัญญาณที่หลายๆ คลื่นความถี่ 

บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 
หนังสือที ่ทีโอที/๗๐ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
pattharp@tot.co.th 
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ 

เงื่อนไขดังกล่าวยกเว้น
ใบอนุญาต ท า มี และน าออก
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ให้กับ
เครื่องวิทยุคมนาคม หรือ
อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ผลิตหรือท าเพ่ือการ
ส่งออก และไม่ได้ยกเว้น
ใบอนุญาตน าเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคม  

๒. ก ารย ก เว้ น ใบ อนุ ญ าต
น า เข้ า  ห รื อน าออกซึ่ ง
เครื่องวิทยุคมนาคมให้กับ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ใน
กิ จ ก ารวิ ท ยุ ส มั ค ร เล่ น 
ส า ห รั บ พ นั ก ง าน วิ ท ยุ
สมัครเล่นต่างชาติที่ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียก
ขานชั่วคราวเป็นระยะเวลา 
๙๐ วัน (ข้อ ๑๕ (๓))  

เห็นด้วย แต่หากยกเว้นใบอนุญาตน าเข้าหรือน าออกส าหรับพนักงานวิทยุ 
สมัครเล่นต่างชาติ พนักงานดังกล่าว ควรแจ้งรายละเอียดใบอนุญาตชั่วคราว 
เวลาเข้าประเทศ พร้อมระบุตัวบุคคลผู้ใช้งาน เนื่องจากใบอนุญาตของ 
ต่างประเทศอาจเป็นลักษณะหลายผู้ใช้งานในใบอนุญาตเดียว นอกจากนั้น 
ส านักงาน กสทช. ควรจะมีการประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือ
ยืนยันการอนุญาตดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
หนังสือที ่ทีโอที/๗๐ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
pattharp@tot.co.th 
ลงวันที่  ๒๓  มกราคม 
๒๕๖๓ 

ผู้น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นจากประเทศต้นทาง
ที่มีข้อตกลงต่างตอบแทน กับ 
ส านักงาน กสทช. ต้องแสดง
หลักฐานใบอนุญาตพนักงาน
ดังกล่าว เมื่อเข้าประเทศ 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๒/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

เสนอให้ปรับปรุง ข้อ ๑๕ 
(๓) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ส าหรับพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นของประเทศที่ใช้หลักข้อตกลงต่างตอบแทนและได้รับใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้วหรือพนักงานวิทยุสมัครเล่นต่างชาติที่ได้รับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว 
 

สมาคมวิทยุสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
e21eic@gmail.com 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ปรับปรุงข้อความใน ข้อ ๑๕ 
(๓) ตามข้อเสนอ 

๓. การยกเว้นใบอนุญาตท า มี 
ใช้ น าเข้า น าออก ค้าซึ่ ง
เครื่องวิทยุคมนาคม และ
ตั้ งสถานี วิ ท ยุ คมนาคม 
ให้กับเครื่องตรวจจับโลหะ 
สแกนโลหะ และสัมภาระ
เ พ่ื อ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัย (ข้อ ๓ (๑๑)) 

เห็นด้วยส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือตรวจจับโลหะ เนื่องจากยังไม่เห็น 
ถึงจุดประสงค์อ่ืนใด ในการใช้งานที่น่าจะเป็นไปในทางอันตรายต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สิน ณ ขณะนี้ 

แต่ไม่มีความเห็น ในกรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้กับเครื่องตรวจจับ
โลหะฯ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
หนังสือที ่ทีโอที/๗๐ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
pattharp@tot.co.th 
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ 

คงเงื่อนไขยกเว้นใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมทุกประเภทให้กับ
เครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือการ
ตรวจจับโลหะเนื่องจากมีก าลัง
ส่งน้อยและมีโอกาสน้อยในการ
ก่อให้เกิดการรบกวนกับระบบ
วิทยุคมนาคมอ่ืน 

ประเด็นอ่ืนๆ ที่ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ 
๔. การยกเว้นใบอนุญาตตั้ ง

สถานีวิทยุคมนาคมให้กับ
เครื่องวิทยุคมนาคมหรือ
สถานี ฐานขนาดเล็ กที่ ใช้
เทคโนโลยี 5G และใช้คลื่น
ค ว าม ถี่ ย่ าน  mmWave 
(millimeter Wave) 

 
 
 

๑. มีความจ าเป็นในการยกเว้นใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ คมนาคม เครื่อง 
วิทยุคมนาคมสถานีฐานขนาดเล็ก ที่ใช้เทคโนโลยี 5G และใช้คลื่นความถ่ีย่าน 
mmWave การลงทุนด้วยเทคโนโลยี 5G ที่สมบูรณ์แบบนั้น จ าเป็นต้องใช้คลื่น
ค วาม ถี่  สู งแบ บ  mmWave ซึ่ งมี ข้ อ จ ากั ด ท า ให้ ค รอบ คลุ ม พ้ื น ที่ 
การให้บริการน้อย ซึ่ง ต้องติดตั้งสถานีฐานจ านวนมากเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการ หากไม่มีการ ยกเว้นใบอนุญาตฯ ดังกล่าว จะท าให้เกิดความล่าช้าใน
ขั้นตอนและ กระบวนการท างานเป็นอย่างมาก การยกเว้นฯ ดังกล่าวข้างต้น จึง
มี ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้การขยายโครงข่าย 5G ได้ 
รวดเร็ว ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตทันเวลา 
๒. เพ่ือให้ส านักงาน กสทช. ยังคงสามารถมอนิเตอร์การติดตั้งสถานีฐาน  

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
หนังสือที ่ทีโอที/๗๐ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
pattharp@tot.co.th 
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ส านักงาน กสทช. รับความเห็น
และข้อเสนอไว้ประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างประกาศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
ส านักงาน กสทช. รับความเห็น
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๓/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระจายสัญญาณได้ ควรก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคง 
จ าเป็นต้องยื่นเอกสาร เพ่ือแสดงถึงการน าเข้า และการใช้งานของอุปกรณ์ 
ดังกล่าว โดยยื่นเอกสารอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ส านักงาน 
กสทช. ควรก าหนดก าลังส่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนด้วย  ในการ
ก าหนดก าลังส่งนั้น ไม่สามารถน าเอาค่า TRP มาใช้ในการพิจารณาได้ 
เนื่องจากมีสถานีฐานบางประเภท ชนิด BS Type 1-C และ BS Type 1-H  
จึงจ าเป็นต้องใช้ค่า EIRP ในการพิจารณา ในขณะเดียวกัน ส าหรับสถานีฐาน 
ชนิดอ่ืนๆ เช่น ชนิด BS Type 1-O และ BS Type 2-O นั้น ไม่สามารถวัดค่า 
EIRP จากแต่ละ Port ของ RRU ได้ เนื่องจากรวม RRU และ Antenna ไว้ใน 
ตัวเดียวกันซึ่งเรียกว่าตัว AAU จึงอาจจะใช้วิธีการค านวณ Backward โดยหัก 
ลบค่า Antenna Gain ออกจากค่า ERP จากเดิมที่วัดได้ 

และข้อเสนอไว้ประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างประกาศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑. บริษัทฯ เห็นด้วยกับนโยบายผ่อนคลายการก ากับดูแลสถานีวิทยุคมนาคม 
ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานขนาดเล็ก โดยการยกเว้นใบตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ซึ่งที่ผ่านมา กสทช. ได้ก าหนดมาตรการผ่อนคลายการก ากับดูแล
ให้กับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานหรือสถานีทวนสัญญาณขนาดเล็กใน
กิจการโทรศพัท์เคลื่อนที่ แต่เนื่องด้วยข้อก าหนดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการ
ก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานขนาดเล็กที่ใช้
เทคโนโลยี 5G ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงนโยบาย
ผ่อนคลายดังกล่าว เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับเทคโนโลยี 5G เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม 
 
๒. บริษัทฯ เห็นว่าเงื่อนไขทางเทคนิคที่ เหมาะสมส าหรับการยกเว้น
ใบอนุญาตตั้งสถานีฯ นั้นควรก าหนดภายใต้หลักการที่ว่า 
 
[1] หน่วยงานก ากับดูแลสามารถตรวจสอบการตั้งสถานีฯ ได้ แม้ว่าสถานีวิทยุ
คมนาคมดังกล่าวได้รับยกเว้นใบอนุญาตแล้วก็ตาม กล่าวคือ หน่วยงานก ากับ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.
co.th 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ส านักงาน กสทช. รับความเห็น
และข้อเสนอไว้ประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างประกาศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

mailto:weena_jan@truecorp.co.th
mailto:weena_jan@truecorp.co.th


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๔/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ดูแลยังสามารถควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคมฯ ได้ผ่านใบอนุญาตให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมฯ ดังนั้น การยกเว้นใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จึงเป็น
มาตรการผ่อนคลายการก ากับดูแล มิใช้มาตรการยกเว้นการก ากับดูแลแต่
อย่างใด 

[2] บริษัทฯ เห็นว่ากรณีการก ากับดูแลใบตั้งสถานีฯ เป็นเรื่องทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับอันตรายต่อสุขภาพอันเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึง
จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์
เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ก่อน จึงจะสามารถก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิคต่อไปได้ 

๑. บริษัทฯ ขอเสนอให้แก้ไขเป็น  “เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐานในกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้เทคโลโลยี 5G and Beyond (IMT 2020) ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม” 

๒. กรณีผู้ประกอบการรายเดิม ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่
ก่อนหน้าแล้ว ให้ถือว่า ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมฉบับเดิม ครอบคลุม
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (5G and Beyond) โดย  ไม่ต้องแก้ไขใบอนุญาต
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมฉบับเดิม 
ก าลังส่งสูงสุดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  ก าหนดโดยคิดจาก  
ก าลังส่ง/Tx/Rx Port 

รพีพัฒน์ ศรีปลั่ง 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
rapeepas@ais.co.th 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ส านักงาน กสทช. รับความเห็น
และข้อเสนอไว้ประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างประกาศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ความเห็นทางเทคนิคส าหรับแนวทางการขอยกเว้น ไม่ต้องขอใบอนุญาตตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคมที่มีใบอนุญาตตั้งอยู่เดิมแล้ว
ดังนี้ 

ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคม 5G ความถี่ 2600 MHz และ 26 GHz 

สถานีวิทยุคมนาคม 5G แบบ Femto Cell (สถานีวิทยุคมนาคม 5G ชนิด
ติดตั้งภายในอาคารขนาดเล็กมาก วางบนโต๊ะ บนชั้นวางของ ต่อระบบ 
Transmission ผ่านสาย LAN) 

สิริชัย เจริญสิริวิไล 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
sirichac@ais.co.th 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ส านักงาน กสทช. รับความเห็น
และข้อเสนอไว้ประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างประกาศ 
กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

mailto:rapeepas@ais.co.th
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๕/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

       - 2600 MHz และ 26 GHz 
       - ก าลังส่งไม่เกิน 250 mW per Tx 

สถานีวิทยุคมนาคม 5G แบบ Pico Cell (สถานีวิทยุคมนาคม 5G ชนิดติดตั้ง
ภายในอาคารขนาดเล็ก ติดตั้งบนฝ้า เพดาน ต่อระบบ Transmission ผ่าน
สาย LAN หรือ Fiber Optic) 
       - 2600 MHz และ 26 GHz 
       - ก าลังส่งไม่เกิน 250 mW per Tx 

สถานีวิทยุคมนาคม 5G แบบ Small Cell (สถานีวิทยุคมนาคม 5G ชนิด
ติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร ที่ความสูงเสาไม่เกิน 10 เมตร)       
       - 26 GHz 
       - ก าลังส่งไม่เกิน 281 mW per Tx 
             • Product Data Sheet (Huawei HAAU5213) 
                  · EIRP                             = 62 dBm (1.58 kW) 
                  · Antenna Gain                = 31.50 dB 
                  · Output power of 4 Tx    = 1.12 W 
       - เนื่องจากค่าความแรงสัญญาณไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยตาม
ตารางต่อไปนี้ 
 
 
 

 

 

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๖/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

ระยะห่างจาก 
สายอากาศ

(เมตร) 

ความแรงตาม
มาตรฐาน 

26GHz % 26GHz 

ความปลอดภัย 
(W/m2) 

ค่าที่ค านวณได ้
(W/m2) 

เทยีบกับค่ามาตรฐาน 

50 10 0.000002 0.0000155 

100 10 0 0.0000039 

200 10 0 0.000001 

300 10 0 0.0000004 

400 10 0 0.0000002 

500 10 0 0.0000002 

 
สถานีวิทยุคมนาคม 5G แบบ Macro Cell (สถานีวิทยุคมนาคม 5G ชนิด
ติดตั้งภายนอกอาคาร ที่ความสูงเสา 10 เมตรขึ้นไป) 
       - 2600 MHz 
       - ก าลังส่งไม่เกิน 3.75 W per Tx 
             • Product Data Sheet (Huawei AAU5614) 
                  • EIRP                             = 76.60 dBm (7.2 kW) 
                  • Antenna Gain                = 24.80 dB 
                  • Output power of 64 Tx = 240 W 
       - เนื่องจากค่าความแรงสัญญาณไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยตาม
ตารางต่อไปนี้ 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๗/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

 
 

ระยะห่างจาก 
สายอากาศ 

(เมตร) 

ความแรงตาม
มาตรฐาน 

2600MHz % 2600MHz 

ความปลอดภัย 
(W/m2) 

ค่าที่ค านวณได ้
(W/m2) 

เที่ยบกับค่ามาตรฐาน 

50 10 0.000426 0.004261 

100 10 0.000107 0.001065 

200 10 0.000027 0.000266 

300 10 0.000012 0.000118 

400 10 0.000007 0.000067 

500 10 0.000004 0.000043 

๕. การยกเว้นใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมให้กับอุปกรณ์
รับ-ส่งก าลังไฟฟ้าแบบไร้
ส า ย  (Wireless Power 
Transmission) ที่ ใช้คลื่ น
ความถี่ในการรับ-ส่งข้อมูล 

ไม่มีความจ าเป็น ในการยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับอุปกรณ์รับ-ส่ง
ก าลังไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless Power Transmission) ที่ใช้คลื่นความถี่
ย่านอ่ืน ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป รับ -ส่ง
ข้อมูล Wireless Power Transmission ในรูปแบบ Far-field ส าหรับการใช้
งาน เช่น Solar Power Satellite หรือ Drone aircraft  จะใช้คลื่นความถ่ีใน
การรับ -ส่ ง Power โดยผ่ านบี มของ Electromagnetic radiation เช่ น  
Microwave หรือ Laser Beam โดยจ าเป็นต้องเล็งไปยังตัวรับ เพ่ือท าการ 
รับส่ง อีกท้ังเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา อาจจะยังไม่มีการ 
ทดลองผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์ ดังนั้น ส านักงาน 
กสทช. จึงจ าเป็นต้องจ ากัดการกระจายสัญญาณไปยังผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
การใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว จึงควรถูกควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดจากทาง 
ส านักงาน กสทช. 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
หนังสือที ่ทีโอที/๗๐ ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
pattharp@tot.co.th 
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ไม่เพ่ิมการยกเว้นใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมให้กับอุปกรณ์รับ-
ส่ ง ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า แ บ บ 
ไ ร้ ส า ย  ( WPT: Wireless 
Power Transmission) ด้ ว ย
เหตุผลดังต่อไปนี้  
๑. อุปกรณ์ WPT ที่ใช้หลักการ 
Magnetic Induction ไม่ เป็ น
เครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจาก
ใ ช้ ห ลั ก ก า ร เ ห นี่ ย ว น า
ส น าม แ ม่ เห ล็ ก  (magnetic 
Field) และไม่ใช้คลื่นความถ่ีจึง
ไม่อยู่ ในการก ากับดูแลของ 

mailto:pattharp@tot.co.th


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๘/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

กสทช. ตามกฎหมาย  
๒. อุปกรณ์ WPT หรือ True 
Wireless Earphone ที่ ใ ช้
คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งาน
เป็นการทั่วไป ได้รับการยกเว้น
ใบอนุญ าตวิทยุ คมนาคมที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว     
 

๑. มีความจ าเป็น ขอเสนอให้ยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ให้กับอุปกรณ์
รับ -ส่งก าลั งไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless Power Transmission) ที่ ใช้ 
คลื่นความถี่ย่านอ่ืน ที่ ไม่ ใช่คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็น 
การทั่วไป รับ-ส่งข้อมูล 
รวมทั้งให้ยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคมให้กับ True Wireless Earphone 
ด้วย เนื่องจากมีการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับ Inductive Wireless 
Transmission 

๒. เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่รับ-ส่งก าลังไฟฟ้าแบบไร้สาย ไม่ถือเป็น
คลื่นวิทยุคมนาคม ดังนั้น กสทช.ไม่จ าเป็นต้องก าหนดคลื่นความถี่และ
ลักษณะทางเทคนิคไว้ อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการป้องกันการรบกวนที่อาจมี
ต่อเครื่องวิทยุคมนาคมอ่ืน จึงขอเสนอให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ
รับรองตนเอง Sdoc โดยแนบผลการทดสอบตามมาตรฐานระดับประเทศ
หรือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องไว้กับส านักงาน กสทช. 

นายธนิศร์ พื้นชมภู 
บริษัท คิวแมน คอน
ซัลติ้ง จ ากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
consulting@qman-
consulting.com 
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓ 

ไม่เพ่ิมการยกเว้นใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมให้กับอุปกรณ์รับ-
ส่ งก าลั ง ไฟ ฟ้ าแบ บ ไร้ ส าย 
( WPT: Wireless Power 
Transmission) ด้ ว ย เห ตุ ผ ล
ดังต่อไปนี้  
๑. อุปกรณ์ WPT หรือ True 
Wireless Earphone  ที่ ใ ช้
ห ลั ก ก า ร  Magnetic 
Induction ไม่เป็นเครื่องวิทยุ
คมนาคม เนื่องจากใช้หลักการ
เห นี่ ย ว น า ส น าม แ ม่ เห ล็ ก 
(magnetic Field) และไม่ ใช้
คลื่นความถี่ จึ งไม่อยู่ ในการ
ก ากับดูแลของ กสทช. ตาม
กฎหมาย  
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  ๙/๙ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน 

ผลการพิจารณา/ 
แนวทางการด าเนินการ 

๒. อุปกรณ์ WPT หรือ True 
Wireless Earphone ที่ ใ ช้
คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งาน
เป็นการทั่วไป ได้รับการยกเว้น
ใบอนุญ าตวิทยุ คมนาคมที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว     
 
 
 

๖. ประเด็นอ่ืนๆ บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. และส านักงาน กสทช. พิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถานีฐาน และเครื่องวิทยุคมนาคม
ให้มีความสอดคล้องกัน เช่น การก าหนดหรือนโยบายการก ากับดูแลที่
เกี่ยวข้องกับก าลังส่งของสถานีฯ และเครื่องวิทยุคมนาคม 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จากัด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
weena_jan@truecorp.
co.th 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ 

เนื่องจากประเด็นดังกล่าวอยู่
นอกเหนือจากขอบเขตเนื้อหา
ข อ ง ร่ า ง ป ร ะ ก า ศ ฉ บั บ นี้ 
ส านักงาน กสทช. รับประเด็น
ดั ง ก ล่ า ว ไว้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องใน
อนาคตต่อไป 
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