
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ๑/๓ 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป  
ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป 

เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสายลม ๕๐๑๑ สํานักงาน กสทช.) 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
๑. เง่ือนไขกําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปก (Equivalent 
Isotropically Radiated Power: 
e.i.r.p.) ตามขอ ๕ ของ (ราง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต 
ใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการ 
ประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖  
กิกะเฮิรตซ 

เห็นดวยในหลักการกับเง่ือนไขในรางประกาศ แตขอเสนอปรับปรุงขอความเพ่ือใหมีความ
ชัดเจน ดังนี้ 
 
ขอ ๕  กําลังสง 
กําลังสงสูงสุด (Peak Output Power) ตองมีคาไมเกิน 500 mW (27 dBm) และ 
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated Power : 
e.i.r.p.) ตองมีคาสอดคลองตามขีดจํากัดท่ีกําหนดไวอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 
ตัวอยางจาก FCC 
FCC § 15.255 Operation within the band 57-71 GHz. 
(c) (1) Products other than fixed field disturbance sensors and short-range 
devices for interactive motion sensing shall comply with one of the following 
emission limits, as measured during the transmit interval: 
 
(c) (1) (ii) (A) The provisions in this paragraph (c) for reducing transmit power 
based on antenna gain shall not require that the power levels be reduced 
below the limits specified in paragraph (c)(1)(i) of this section. 
 

นายวรภัทร ภัทรธรรม 
บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
worapat.patram@intel.com 
วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

เห็นดวยกับเง่ือนไขในรางประกาศ  
 
 
 

นายธนิศร พ้ืนชมภู 
บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ๒/๓ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
เห็นวาการกําหนดเพ่ิมขีดจํากัดของกําลังสง เปน "ขอ ๕ (๑) กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโชทรอปกเฉลี่ยไมเกิน 40 dBm หรือ กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกสูงสุด 
ไมเกิน 43 dBm" มีความเหมาะสม เนื่องจากเปนการเพ่ิมเง่ือนไขกําลังสงสําหรับ 
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณท่ีใชงานในลักษณะการเชื่อมโยงตอจากหนึ่งจุดสูหลายจุด 
(Point to Multipoint) หรือการเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด (Point to Point) ท่ีมีอัตรา 
การขยายของสายอากาศต่ํากวา 51 dBi ใหสามารถผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ ทําใหเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน 
 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๒. ประเด็นอ่ืน ๆ บริษัทมีการพัฒนากลองวงจรปด ซ่ึงบางรุนมีการใชงานเรดาห ในยานความถ่ี ๖๐ กิกะเฮิรตซ 
ซ่ึงบริษัทหวังวาจะมีการอนุญาตใหใชงานเรดาห เพ่ิมเติมในยานความถ่ีนี้ 

Dr. Michal Lysek 
Axis Communications AB 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
michal.lysek@axis.com 
วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 

ลูกคาของบริษัทท่ีมีการนําเขาอุปกรณกลุม WLAN และ WPAN ท่ีใชสําหรับสงขอมูลในระยะ
สั้นๆ และใชกําลังสงต่ํามาก แตเง่ือนไขของ กสทช. ตองมีการขออนุญาตนําเขาดวย ในอนาคต
หากมีการปรับปรุงประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับ การใชงาน Short Range Device ยานความถ่ี  
๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ จึงอยากเสนอใหมีการยกเลิกใบอนุญาตท้ังหมดท่ีเก่ียวของในกรณีท่ี
อุปกรณมีกําลังสงต่ํากวา 10 mW ดวย 
 

นายธนิศร พ้ืนชมภ ู
บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

เสนอปรับปรุงขอบขาย ดังนี้  
 

ประกาศนี้ใหใชบังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ – ๖๖ ๗๑  

กิกะเฮิรตซ โดยไมใชบังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) 

ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area 

Network (WPAN) 

และปรับปรุงยานความถ่ีท่ีกําหนดในประกาศใหสอดคลอง 
 

นายวรภัทร ภัทรธรรม 
บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
worapat.patram@intel.com 
วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๕ 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่ ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ๓/๓ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 
เสนอปรับปรุงการอนุญาต ดังนี ้
 
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ไดรับยกเวนไมตอง
ไดรับใบอนุญาตใหมี ใช นําเขา นําออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมแตไมไดรับยกเวนใบอนุญาตใหทํา นําเขา และคาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

นายวรภัทร ภัทรธรรม 
บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
worapat.patram@intel.com 
วันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๕ 

เห็นควรแกไขยอหนาแรกของ (ราง) ประกาศฯ จาก "โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ
การอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม.....ในดานตาง ๆ" เปน "โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม....ในดานตาง ๆ" เนื่องจากเปนการปรับปรุง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี  
๕๙ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ฉบับเดิม และเปนการใชถอยคําเดียวกันกับการ (ราง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ 
 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ         ๑/๕ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป  

ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป 

เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสายลม ๕๐๑๑ สํานักงาน กสทช.) 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 

๑. ความเหมาะสมของขอบขาย  

 

ในขอบขายเสนอใหปรับความถ่ีวิทยุใหถึง ๗๑ กิกะเฮิรตซ  บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)  
จํากัด 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

 เห็นวาการเพ่ิมเติมถอยคํา  
“ ๑. ขอบขาย  
      มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคข้ันต่ํา
ของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี  
ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ หรือเปนไปตามท่ี 
กสทช. กําหนด สําหรับติดตั้งใชงานภายนอกอาคาร 
(Outdoor) เทานั้น  
        การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจาํท่ี ยานความถ่ีวิทยุ ๕๗ – ๖๖ 
กิกะเฮิรตซ หรือตามท่ี กสทช. กําหนด” 
มีความเหมาะสม ทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ         ๒/๕ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 

๒. ความเหมาะสมของมาตรฐานทางเทคนิค  

 

กําลังสง (output power) จะตองมีกําลังสงสูงสุด (Peak 
Output Power) ไมเกิน 500 มิลลิวัตต (27 dBm) และ 
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.) ของ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ 
57 – 71 กิกะเฮิรตซ จะตองมีคาสอดคลองตามขีดจํากัด
ท่ีกําหนดไวอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 
 

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)  
จํากัด 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ขอกําหนดในขอ ๒.๑ กําลังสงของเครื่อง ใหใชรวมกําลัง

สงออกอาการ e.i.r.p. อยางใดอยางหนึ่งในเง่ือนไข ๓ ขอ

หรือไม 

 

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

การทดสอบอุปกรณบางอยางไมมีจุดการทดสอบท่ี

ตัวเครื่อง อาจเปนอุปสรรคทําไมสามารถวัดได และ

สามารถวัดไดเฉพาะกําลังสง e.i.r.p. เทานั้น 

 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ         ๓/๕ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 

ขอกําหนดในขอ ๒.๑ กําลังสงของเครื่อง ใหใชรวมกําลัง

สงออกอาการ e.i.r.p. อยางใดอยางหนึ่งในเง่ือนไข ๓ ขอ

หรือไม 

 

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 

แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

  - การเพ่ิมถอยคํา เปน “กําลังสงสูงสุด (peak output 
power) ท่ีข้ัวตอสายอากาศเครื่องสง ” และเพ่ิมเง่ือนไข
ขีดจํากัดกําลังสง (output power) และกําลังสงออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.)   
มีความเหมาะสม  
   - การแพรแปลกปลอม (Unwanted emissions in 
the spurious) มีการเพ่ิมมาตรฐาน ETSI EN 303 722: 
Wideband Data Transmission Systems (WDTS) for 
Fixed Network Radio Equipment operating in the 
57 GHz to 71 GHz band; Harmonised Standard 
for access to radio spectrum มีความเหมาะสม 
  - ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety 
Requirements) มีการเพ่ิมมาตรฐาน 62368-1 และ 
มอก. 62368 เลม 1-2563 หรือฉบับปจจุบัน  มีความ
เหมาะสม 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

๓. ความเหมาะสมของวิธีการทดสอบ  

 

- การปรับปรุงถอยคําในขอ ๓.๑ กําลังสง (output 
power) และกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซ 
ทรอปก (e.i.r.p.) เปน “วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม 
ETSI EN 302 217-3 [1] หรือ ANSI C63.10 [2] หรือ 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ         ๔/๕ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 

ETSI EN 303 722 [3] วิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา ”  
มีความเหมาะสม 
  - การปรับปรุงถอยคําในขอ 3.2 การแพรแปลกปลอม 
(spurious Emissions เปน “ วิธีการทดสอบตองเปนไป
ตาม ETSI EN 302 217-3 หรือ ANSI C63.10 หรือ ETSI 
EN 303 722 หรือ ITU-R  Recommendation SM. 
329-12 [4] หรือวิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา”  มีความ
เหมาะสม 
 

๔. ความเหมาะสมของมาตรฐานทางเทคนิคดาน

ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety 

Requirements)  

- การเพ่ิมมาตรฐานทางเทคนิคดานความปลอดภัยทาง
ไฟฟา (Electrical Safety  Requirements)  
IEC 62368–1 : Audio/Video, information and 
Communication technology equipment –  Part 1: 
Safety Requirements และ มอก. 62368  
เลม 1-2563 : หรือฉบับปจจุบัน :บริภัณฑเสียง วีดิทัศน 
บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เลม 1 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
มีความเหมาะสม 

 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

๕. ความเหมาะสมของการแสดงความสอดคลอง

ตามมาตรฐานทางเทคนิค  

 

ควรยกเวนใบอนุญาตนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)  
จํากัด 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

การปรับปรุงถอยคําและมีการเพ่ิมเอกสารอางอิง มีความ

เหมาะสม 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ         ๕/๕ 
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน 

๖. ประเด็นอ่ืน ๆ  
 

ประเด็นเรื่อง Short range device ตัวประกาศ กสทช. 

จะไปในทิศทาง WLAN WPAN ถาอางอิงมาตรฐาน EN 

302 567 และ EN 305 550 ปจจุบนัผูประกอบการ

ตองการยื่นขอรับใบรับรองฯ แตไมสามารถยื่นไดเนื่องจาก

ตรวจสอบกับมาตรฐานปรากฏวาไมตรง ประกอบกับ 

เรื่องการขออนุญาตนําเขาท่ีระบุใหตองมีใบอนุญาตนําเขา

นั้น ซ่ึงใชงานจริงกําลังสงประมาณ 10 mW ซ่ึงนอยมาก 

สงผลใหผูประกอบการเลือกท่ีจะนําเขาเทคโนโลย ี

ประเภทนี้ จึงเสนอให สํานักงาน กสทช. กําหนดในสวน

ของกําลังสง 10 W ใหขอใบอนุญาตนําเขา แตในสวนของ

กําลังสง 10 mW ใหยกเวนใบอนุญาตนําเขา 

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด 

แสดงความคิดเห็นวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
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