
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ในกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ี 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์

และ

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมสายลม 5011 ส านักงาน กสทช. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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ก าหนดการ

เวลา ก าหนดการ

9.00 – 9.30 น. กล่าวเปิดการประชุม

9.30 – 10.30 น. น าเสนอสาระส าคัญของ ร่างประกาศ กสทช.

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช.
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โปรดแสดงตนด้วย ชื่อ-นามสกุล
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
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ล าดับการน าเสนอ

ความเป็นมา เหตุผล และความจ าเป็น

สาระส าคัญของ ร่างประกาศ กสทช. ฉบับปรับปรุง

การแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช. 

01

02

03
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ความเป็นมา เหตุผล และความจ าเป็น
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ความเป็นมา เหตุผล และความจ าเป็น (1)

13 ตุลาคม 2559

ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับ
การใช้งานเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่ 57 - 66 GHz 
จ านวน 2 ฉบับ

กสทช. มตเิห็นชอบในหลักการ
การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
เครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ที่มีอัตราขยายของ
สายอากาศน้อยกวา่ 51 dBi 

ตามมาตรฐานสากล

11 สิงหาคม 2564

ขอตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
เครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ที่มีอัตราขยายของ
สายอากาศน้อยกวา่ 51 dBi

27 กรกฎาคม 2565

กสทช. มติเห็นชอบในหลักการ
ของร่างประกาศ ฉบับปรับปรุง 
และอนุมัติให้มีการจัดประชมุ
รับฟังความคิดเห็น

ประชุมรับฟังความคิดเห็น

29 กันยายน 2565

17 สิงหาคม 2565 17 ตุลาคม 2565

เปิดรับความคิดเห็น
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ความเป็นมา เหตุผล และความจ าเป็น (2)

+ ตามที่ กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติ เห็นชอบตาม
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบในหลักการการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ และการอนุญาตใช้งานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการประจาที่ ที่ใช้งานในย่านความถี่ 
57-66 กิกะเฮิรตซ์ ที่มีลักษณะการใช้งานแบบการเชื่อมโยงต่อจากหนึ่งจุดสู่ หลายจุด (Point to Multipoint) 
หรือการเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด (Point to Point) สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่มีอัตราการขยาย
ของสายอากาศน้อยกว่า 51 dBi ตามมาตรฐานสากล 

+ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดการปรับปรุงประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่ต้องมาขอความเห็นชอบเป็นรายกรณีเช่นน้ี
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ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ขอรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

(1) e.i.r.p. เฉลี่ยไม่เกิน 85 dBm

ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศไม่ต่ ากวา่ 51 dBi หรือ

(2) e.i.r.pเกิน 85 – (2 x (51 – อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm

ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศต่ ากว่า 51 dBi

การก าหนดก าลังส่งออกอากาศที่อนุญาตให้สามารถใช้งานได้ 

85 – (2 x (51 – 22.5)) = 28 dBm 
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ผลของการปรับปรุงประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กสทช. มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในปัจจุบัน

เครื่องวิทยุคมนาคมจะผ่านการตรวจรับรอง และน ามาใช้งานได้มากขึ้น

ลดระยะเวลาการตรวจรับรองมาตรฐานเป็นรายกรณี

01

02

03
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สาระส าคัญของ ร่างประกาศ กสทช. ฉบับปรับปรุง

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์

01
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ประกาศ กสทช. ฉบับปัจจุบัน

ขอบข่าย

ก าลังส่ง

การอนุญาต

มาตรฐาน

การติดตั้งใช้งาน

สิทธิการคุ้มครอง
การรบกวน
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การก าหนดก าลังส่งออกอากาศที่อนุญาตให้สามารถใช้งานได้

ประกาศ กสทช ฉบับปัจจุบัน ประกาศ กสทช ฉบับปรับปรุง
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การก าหนดก าลังส่งออกอากาศที่อนุญาตให้สามารถใช้งานได้
30 dBi

(1) e.i.r.p. เฉลี่ยไม่เกิน 40 dBm หรือ e.i.r.p. สูงสุดไม่เกิน 43 dBm หรือ

(2) e.i.r.p. เฉลี่ยไม่เกิน 82 dBm หรือ e.i.r.p. สูงสุดไม่เกิน 85 dBm 

ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศไม่ต่ ากวา่ 51 dBi หรือ

(3) e.i.r.p. เฉลี่ยไม่เกิน 82 – (2 x (51 – อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm หรือ 

e.i.r.p. สูงสุดไม่เกิน 85 – (2 x (51 – อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm

ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศต่ ากว่า 51 dBi

(1) e.i.r.p. เฉลี่ยไม่เกิน 85 dBm

ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศไม่ต่ ากวา่ 51 dBi หรือ

(2) e.i.r.pเกิน 85 – (2 x (51 – อัตราขยายของสายอากาศ)) dBm

ในกรณีที่อัตราขยายของสายอากาศต่ ากว่า 51 dBi

51 dBi ฉบับปรับปรุง อ้างอิง 47 CFR 15.255 ฉบับปี ค.ศ.2020

ฉบับปัจจุบัน อ้างอิง 47 CFR 15.255 ฉบับปี ค.ศ.2014

e.i.r.p (dBm)

อัตราขยายของสายอากาศ
(dBi)



15

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์02

สาระส าคัญของ ร่างประกาศ กสทช. ฉบับปรับปรุง



+66 2 670 8888 EXT 2612SPECTRUM@NBTC.GO.TH

มาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
กสทช. มท. 103x – 256x

ขอบข่าย ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ าของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ ระบุเทคโนโลยีที่ใช้งาน พร้อมทั้งระบุก าลังส่งและลักษณะของภาครับ - ส่ง

วิธีการทดสอบ ก าลังส่ง + การแพร่แปลกปลอม

มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ระบุมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน
57-66 กิกะเฮิรตซ์

การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน ระบุให้แสดงความสอดคล้องตามมาฐานทางเทคนิคว่าจัดอยู่ในประเภทใด

16
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มาตรฐานทางเทคนิคนี้ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ าของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่วิทยุ 57–66 กิกะเฮิรตซ์ หรือเป็นไปตามที่  กสทช.ก าหนด ส าหรับติดตั้งใช้งาน
ภายนอกอาคาร (Outdoor) เท่านั้น

การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57–66 กิกะเฮิรตซ์ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 
57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ หรือตามที่ กสทช. ก าหนด

ขอบข่าย

17
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ก าลังส่ง (Output power)

มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements)

หัวข้อ ขีดจ ากัด

ก าลังส่งสูงสุด (peak output power) ที่ขั้วต่อสายอากาศเครื่องส่ง ไม่เกิน 500 mW หรือ 27 dBm

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกิ (e.i.r.p.)

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกิเฉลี่ยไม่เกนิ 40 dBm หรือ
ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกิสูงสุดไม่เกิน 43 dBm

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกิเฉลี่ยไม่เกนิ 82 dBm หรือ
ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกิสูงสุดไม่เกิน 85 dBm

กรณี Gant  51 dBi
โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของสายอากาศ

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกิเฉลี่ยไม่เกนิ 
82 – (2 x (51 – Gant)) dBm หรือ

ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปกิสูงสุดไม่เกิน 
85 – (2 x (51 – Gant)) dBm

กรณี Gant < 51 dBi
โดยที่ Gant คือ อัตราขยายของสายอากาศ

18
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การแพร่แปลกปลอมภาคส่งของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ 
จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements)

1. ETSI EN 302 217-3 Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment 

and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency 

coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering 

the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive – clause 4.3.3
2. FCC Part 15.255 Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications Commission; Part 15 

Radio Frequency Devices; Subpart C – Intention Radiators; §15.255 Operation within 
the band 57-71 GHz; (d) Limits on spurious emissions

3. ITU-R Recommendation SM. 329-12 Unwanted emissions in the spurious domain

4. 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

19
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• ETSI EN302 217-3

• ANSI C63.10

• ETSI EN 303722

ก าลังส่ง (Output Power) และก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก(e.i.r.p.)

การแพร่แปลกปลอม (Spurious Emissions)

วิธีการทดสอบ

• ETSI EN302 217-3

• ANSI C63.10

• ITU-R Recommendation SM. 329-12

• ETSI EN 303722

20
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• Information Technology Equipment –Safety 
– Part 1 :General Requirement

IEC 60950-1

• บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ-ความปลอดภัย เล่ม 1
คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป

มอก. 1561 - 2556 : หรือฉบับปัจจุบัน

• Audio/Video , information and 
Communication technology equipment –
Part 1 : Safety Requirements

IEC 62368-1

• บริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เล่ม 1 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย

มอก. 62368 เล่ม 1 – 2563 : หรือฉบับปัจจุบัน

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภยัทางไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ  57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ 
ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ ดังต่อไปนี้

21
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เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ีวิทยุ  57 – 66 กิกะเฮิรตซ์ 
ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้ 

โดยถือเป็นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภท ก (Class A equipment) 
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค

22
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พักรับประทานอาหารว่าง

15 นาที
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การแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช. 
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ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น (1)

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์

01
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ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น (2)

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์02
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ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

1)  น าส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ส านักงาน กสทช. (ส านักบริหารคลื่นความถี)่

เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ 57 - 66 GHz”

หรือ

2) น าส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-mail): spectrum@nbtc.go.th
โดยตั้งชื่อเรื่องว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ 57 - 66 GHz”

**รับความคิดเห็นถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565**



+66 2 670 8888 EXT 2612SPECTRUM@NBTC.GO.TH


