
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ                                                                                                                                              ๑/๗ 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ 

ระหวางวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

ณ หองประชุม ๕๐๑๑ สํานักงาน กสทช. 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนินการ 
๑. ความเหมาะสมของขอบขาย  

 

ในขอบขายเสนอใหปรับความถ่ีวิทยุใหถึง ๗๑ GHz  บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)  
จํากัด 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ยังไมสามารถขยายขอบเขตการใช
งาน จาก ๖๖ กิกะเฮิรตซ ไปเปน ๗๑ 
กิกะเฮิรตซ ได เนื่องจากคลื่นความถ่ี
ดั งกล า วปรากฏอยู ใ น เชิ งอรรถ  
T-IMT และ T-P6 ของตารางกําหนด
คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซ่ึงกําหนดไว
แลววา กสทช. จะจัดทําหลักเกณฑ
การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและ
แผนความถ่ีวิทยุเพ่ือรองรับการใช
ยานความถ่ี ๖๖ - ๗๑ กิกะเฮิรตซ 
เ พ่ื อ ใ ช ง า น สํ า ห รั บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (IMT) 
โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 
 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ                                                                                                                                              ๒/๗ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนินการ 
 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) 

คงเดิม  

๒. ความเหมาะสมของมาตรฐาน

ทางเทคนิค  

 

กําลังสง (output power) จะตองมีกําลังสงสูงสุด (Peak 
Output Power) ไมเกิน 500 มิลลิวัตต (27 dBm) และ 
กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (e.i.r.p.) ของ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถ่ีวิทยุ 
57 – 71 GHz จะตองมีคาสอดคลองตามขีดจํากัดท่ี
กําหนดไวอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)  
จํากัด 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

เห็นควรปรับปรุงถอยคําใน (ราง) 
ประกาศ กสทช. ฉบับนี ้“จะตองมีคา
สอดคลองตามขีดจํากัดท่ีกําหนดไว
อยางใดอยางหนึ่ง” 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ                                                                                                                                              ๓/๗ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนินการ 

 
ขอกําหนดในขอ ๒.๑ กําลังสงของเครื่อง ใหใชรวมกําลัง

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

หรือไม 

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส 

แสดงความคิดเห็นวันท่ี  

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

เห็นควรปรับปรุงถอยคําใน (ราง) 

ประกาศ กสทช. ฉบับนี ้“จะตองมีคา

สอดคลองตามขีดจํากัดท่ีกําหนดไว

ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้” 

การทดสอบอุปกรณบางอยางไม มีจุดการทดสอบท่ี

ตัวเครื่อง อาจเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถวัดได และ

สามารถวัดไดเฉพาะกําลังสง e.i.r.p. เทานั้น 

คง เ ดิม  /  การ กํา กับ ดูแล เครื่ อ ง
ประเภท V-Band จําเปนตองทดสอบ
ท้ังคากําลังสง (output power) ท่ี
ข้ัวตอสายอากาศ และกําลังสงออก
อากาศสม มูลแบบไอโซทรอป ก 
(e.i.r.p.) 

ขอกําหนดในขอ ๒.๑ กําลังสงของเครื่อง ใหใชรวมกําลัง

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

หรือไม 

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง 

จํากัด 

แสดงความคิดเห็นวันท่ี  

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

เห็นควรปรับปรุงถอยคําใน (ราง) 

ประกาศ กสทช. ฉบับนี ้“จะตองมี



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ                                                                                                                                              ๔/๗ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนินการ 
คาสอดคลองตามขีดจํากัดท่ีกําหนด

ไวขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้” 

  - การเพ่ิมถอยคํา เปน “กําลังสงสูงสุด (peak output 
power) ท่ีข้ัวตอสายอากาศเครื่องสง ” และเพ่ิมเง่ือนไข
ขีดจํากัดกําลังสง (output power) และกําลังสงออก
อ า ก า ศ ส ม มู ล แ บ บ ไ อ โ ซ ท ร อ ป ก  ( e.i.r.p.)   
มีความเหมาะสม  
   - การแพร แปลกปลอม (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 
  - ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ไ ฟ ฟ  า  ( Electrical Safety 
Requirements) มีการเพ่ิมมาตรฐาน 62368-1 และ 
มอก. 62368 เลม 1-2563 หรือฉบับปจจุบัน  มีความ
เหมาะสม 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

คงเดิม 

๓. ความเหมาะสมของวิธีการ

ทดสอบ  

 

- การปรับปรุงถอยคําในขอ ๓.๑ กําลังส ง (output 
power) และกําลังสงออกอากาศสมมูลแบบไอโซ 
ทรอปก (e.i.r.p.) เปน “วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม 
ETSI EN 302 217-3 [1] ห รื อ  ANSI C63.10 [2] ห รื อ 
ETSI EN 303 722 [3] วิธีการทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา ”  
มีความเหมาะสม 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

คงเดิม 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ                                                                                                                                              ๕/๗ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ

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

๔. ความเหมาะสมของมาตรฐาน

ทางเทคนิคดานความปลอดภัย

ทางไฟฟา (Electrical 

Safety Requirements)  

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

 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) 

(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

คงเดิม 

๕. ความเหมาะสมของการแสดง
ความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค  

 

ควรยกเวนใบอนุญาตนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม บริษัท อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)  
จํากัด 
(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

เนื่ องจากเปนการใช ง าน เครื่ อ ง 
วิทยุคมนาคมท่ีมีขีดจํากัดกําลังสงสูง
อาจกอใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรง
ต อ ร ะ บ บ วิ ท ยุ ค ม น า ค ม อ่ื น ท่ี 
อยูใกลเคียงได จึงไมสามารถยกเวน
ใบอนุญาตนําเขา  สําหรับเครื่อง 
วิทยุคมนาคมในกิจการประจํ า ท่ี   
ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ กิกะเฮิรตซ ได 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ                                                                                                                                              ๖/๗ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนินการ 
ยังมีความจําเปนตองคงกลไกการ
กํากับดูแลผานการอนุญาตใหนําเขา 
เพ่ือใหเครื่องวิทยุคมนาคมสอดคลอง
ต ามมาต ร ฐ านขอ ง เ ค รื่ อ ง วิ ท ยุ
คมนาคมและอุปกรณ ประเภท ก 
หากมีการยกเวนใบอนุญาตนําเขา 
สํานักงาน กสทช. จะขาดเครื่องมือ
ในการกํา กับดูแลการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานของเครื่ อง 
วิทยุคมนาคมท่ีนําเขามาในประเทศ 
 

การปรับปรุงถอยคําและมีการเพ่ิมเอกสารอางอิง  
มีความเหมาะสม 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 
(แบบแสดงความคิดเห็นวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

คงเดิม 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยานความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ                                                                                                                                              ๗/๗ 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ผูแสดงความเห็น/

หนวยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ

ดําเนินการ 
๖. ประเด็นอ่ืน ๆ  ประเด็นเรื่อง Short Range Device ตัวประกาศ กสทช. 

จะไปในทิศทาง WLAN WPAN ถ าอ าง อิงมาตรฐาน  
EN 302 567 และ EN 305 550 ปจจุบันผูประกอบการ
ตองการยื่นขอรับใบรับรองฯ แตไมสามารถยื่นไดเนื่องจาก
ตรวจสอบกับมาตรฐานปรากฏวาไมตรง ประกอบกับเรื่อง
การขออนุญาตนําเขาท่ีระบุใหตองมีใบอนุญาตนําเขานั้น 
ซ่ึงใชงานจริงกําลังสงประมาณ ๑๐ mW ซ่ึงมันนอยมาก 
สงผลใหผูประกอบการเลือกท่ีจะไมนําเขาเทคโนโลยี
ประเภทนี้ เลยอยากเสนอ สํานักงาน กสทช. ในสวนของ
กําลังสง ๑๐ W ใหขอใบอนุญาตนําเขา แตในสวนของ
กําลังสง ๑๐ mW ใหยกเวนใบอนุญาตนําเขา 

บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง 
จํากัด 
แสดงความคิดเห็นวันท่ี  
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

เนื่ องจากลักษณะการใช งานใน
ความเห็นท่ีไดรับเปนการใชงานใน
ลักษณะอ่ืนท่ีไมใชกิจการประจําท่ี 
และไมไดอยูในขอบเขตการกํากับ
ดูแลของรางประกาศ กสทช. ท่ีนํามา
รับฟ งความคิดเห็นฯ สํ านักงาน 
กสทช. จึงรับความคิดเห็นไวเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุง 
ประกาศ กสทช.  ท่ี เ ก่ียวของ ใน
อนาคต 

 


