สรุปผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
1. สานักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) โดยรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1.1 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
1.2 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ส าหรับ เครื่อ งวิท ยุ ค มนาคมลูก ข่ าย กิจ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
2 การจัดการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี Evolved Universal
Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
2.1 วิธีการแสดงความคิดเห็น
2.1.1 การเผยแพร่เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นใน website ของสานักงาน กสทช. โดยเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556
รวมเป็นระยะเวลา 49 วัน เป็นการดาเนินการตามกฎหมายที่กาหนดไว้ 30 วัน
2.1.2 การจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดประชุมรับฟังความเห็นในวันที่พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม
2556
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สรุปผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS (IMT)
ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
ร่างประกาศ
1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้น
ต่ า ส าหรั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมสถานี ฐ าน และสถานี ท วน
สัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International
Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่ งใช้ เท ค โน โล ยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
ประเภทสถานีฐาน (Base Station) และประเภทสถานีทวน
สัญญาณ (Repeater)

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ฯ ขอเรี ย นว่ า ในปั จ จุ บั น เครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ไ ด้ มี ก าร
พัฒนาขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง
ดั งนั้ น บริษั ท ฯ จึ งมี ค วามเห็ น ว่า กสทช. ควรจะต้ อ งมี ก ารก าหนดมาตรฐานทาง
เทคนิ ค ของเทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
สาหรับสถานีฐานขนาดเล็กเพิ่มเติมขึ้นด้วย เพื่อให้เหมาะกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งยัง
สอดคล้องกับข้อกาหนดสากลอีกด้วย
(ตามหนังสือที่ TAC.RS-NBTC 128/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
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คงเดิม
เนื่องจากสถานีฐานขนาดเล็กสาหรับเทคโนโลยี Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ได้ ก า ห น ด
หลักเกณฑ์การอนุญาตไว้แล้วในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสาหรับสถานีฐานขนาดเล็ก
จึงไม่ต้องกาหนดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มาตรฐานนี้ยังครอบคลุม
สถานีฐานขนาดเล็กอยู่ ตามข้อ 4 ของประกาศดังกล่าว

ร่างประกาศ
2. ย่านความถี่วิทยุใช้งาน
ย่านความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี
ฐาน และสถานีท วนสัญ ญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ส า ก ล International Mobile Telecommunications
(IMT) ซึ่ งใช้ เท ค โน โล ยี Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA) ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนความถี่ วิ ท ยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จากัด
เนื่องจากเทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถรองรับย่านความถี่ได้หลากหลาย การกาหนดย่านความถี่วิทยุใช้
งานของมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่สากลที่
กสทช. ประกาศกาหนด เป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น กล่าวคือสามารถรองรับการใช้
ความถี่วิทยุที่จะกาหนดให้ใช้สาหรับ IMT ในอนาคต โดยไม่ต้องมีการแก้ไขประกาศ
อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนความถี่วิทยุ ซึ่งต้องมีการประกาศกาหนด
เป็นแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ สากล ประกอบกับมีความเป็นได้
ในทางเทคนิคในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (Upgrade Technology) เพื่อรองรับการ
ใช้งานเทคโนโลยี LTE หรือ LTE-Advanced บนความถี่วิทยุที่มีผู้ประกอบการมีสิทธิ์
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยความถี่วิทยุดังกล่าว กสทช. อาจยังไม่ได้ประกาศกาหนดเป็ น
แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ซึ่งในทางปฏิบัติหากผู้ประกอบการ
มีความประสงค์จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ อาจดาเนินการขอ
อนุ ญาตปรับ เปลี่ยนเทคโนโลยี (ในกรณี ที่ ใบอนุ ญาตประกอบการมีความผูกพัน กับ
เทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการเลือกใช้) จาก กสทช. และหาก กสทช. พิจารณาอนุญาต
แล้ว บริษัท ฯ มีความเห็นว่าอุปกรณ์ Base station, Repeaters หรือเครื่องลูกข่าย ก็
ควรดาเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ ด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับอุปกรณ์
วิทยุที่ใช้เทคโนโลยี E-UTRA ฉบับเดียวกัน
บริษัทฯ จึงเสนอให้ปรับปรุงย่านความถี่ วิทยุใช้งานที่กาหนดในร่างประกาศ กสทช.
ทั้ง 2 ฉบับ เป็น “ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กาหนด หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด”
(REAL/REG/0225/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
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สานักงาน ฯ มีความเห็นปรับปรุงข้อความในข้อ 2 จาก
ข้อความเดิม
“ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
เป็น
“ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลหรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด”
เนื่องจาก
- หาก กสทช. ประกาศกาหนดแผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล จะสามารถนามาตรฐานนีไ้ ปใช้บังคับ
ใช้ได้เลย และสาหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่
วิทยุอยู่เดิม หาก กสทช. พิจารณาอนุญาตให้สามารถใช้งาน
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากลก็สามารถนามาตรฐานนี้ไปใช้
บังคับ
- เปลี่ยนจาก “คณะกรรมการ” เป็น “คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”
เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้นิยามคาว่า คณะกรรมการ ไว้
- ความถี่วิทยุ (band 5) 824-849 MHz คู่กับ 869- 894 MHz
ได้เพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคเพือ่ ให้สามารถคลอมคลุมในย่าน
ดังกล่าว โดยปรุงรายละเอียดเนื้อหาของร่างประกาศในข้อ 3.1.2
และข้อ 3.2.2 โดยการใช้งานความถี่วิทยุดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
กสทช. กาหนด

ร่างประกาศ
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- สาหรับความถี่วิทยุ 3GPP band 28:703-748/758-803 MHz
ซึ่งได้มีการกาหนดในมาตรฐาน 3GPP แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้
จัดทาแผนสาหรับย่านความถี่วิทยุดงั กล่าวสาหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ดังนั้น มาตรฐานนี้ยังคงไม่ครอบคลุม
ในย่านความถี่วิทยุดังกล่าว
- ความถี่วิทยุ 3400-3600 MHz สาหรับในย่านความถี่วิทยุ กสทช. ยัง
ไม่ได้กาหนดให้ใช้สาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ดังนั้น
มาตรฐานนีย้ ังคงไม่ครอบคลุมในย่านความถี่วิทยุดังกล่าว

ร่างประกาศ

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ฯ ขอเรียนว่า ย่านความถี่วิทยุใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และ
สถานี ท วนสั ญ ญาณกิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล International Mobile
Telecommunications (IMT) ที่ กสทช. ประกาศก าหนดนั้ น ควรมี ก ารกาหนดให้
ชั ด เจนถึ งความถี่ วิ ท ยุ โดย กสทช. สามารถระบุ ค วามถี่ ข องเทคโนโลยี Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ที่จะประกาศใช้ลงในประกาศฉบับ
นี้เลย ซึ่งความถี่ของเทคโนโลยี E-UTRA ควรจะครอบคลุมถึงย่านความถี่ 850 MHz
(824-849 MHz/869-894 MHz ย่านความถี่ TDD และย่านความถี่ที่มีแนวโน้มที่จะมี
การใช้งานในอนาคตเช่น APT700 (3GPP band 28:703-748/758-803 MHz ซึ่งได้มี
การกาหนดในมาตรฐาน 3GPP แล้ว
(TAC.RS-NBTC 128/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ฯ ใคร่ขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับดังกล่าวใน
ย่านความถี่วิทยุใช้งานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี
ฐาน สถานีทวนสัญญาณ และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ส า ก ล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่ งใช้ เท ค โน โล ยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ที่จะต้องเป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ทั้งนี้
ย่ า นความถี่ ที่ ถู ก ก าหนดให้ ส ามารถใช้ ใ นกิ จ การ สากล International Mobile
Telecommunications-2000 (IMT-2000) ในมาตรฐานสากลที่ ออกโดยองค์ กร
นานาชาตินั้นได้รวมเอาความถี่ในย่าน 3400-3600 MHz ซึ่งเป็นความถี่ขาลง (Downlink) ใน
ย่าน C-band ที่ปัจจุบันมีการใช้งานในสถานีภาครับของกิจการดาวเทียมประจาที่ (Fixed
satellite service) ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งการใช้ความถี่
ร่วมกันดังกล่าวก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีภาครับของกิจการดาวเทียม
ประจาที่ ที่มี การใช้ งานอยู่อย่างหนาแน่ นและกระจายไปทั่ วทุ กพื้ นที่ ดังปรากฏอยู่ในผล
การศึ กษาโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่ างประเทศ (ITU) และรายงานผลกระทบของ
สัญญาณรบกวนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งบริษัทฯ ได้เคยทาการทดสอบสัญญาณ
5
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ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
รบกวนระหว่าง WiMAX ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญของ IMT กับสถานีฐานของดาวเทียม
ไทยคม 5 ในย่าน 3400-3600 MHz ในเดือนมิถุนายน 2550 ณ สถานีภาคพื้นดินไทยคม อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และได้ส่งรายงานผลการทดสอบซึ่งยืนยันผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวนดังกล่าวให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ตามมติของที่
ประชุม World Radio Communications ในปี 2007 มีการกาหนดให้การใช้งานความถี่ใน
ย่าน 3400-3600 MHz สาหรับ IMT ถูกจากัดเฉพาะกลุ่มประเทศที่แจ้งชื่อไว้ใน Footnote
ที่ 5.430A 5.432A 5.432B และ 5.433A ของข้อบังคับวิทยุในมาตรา 5 ซึ่งไม่มีประเทศไทย
อยู่ในรายชื่อเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้สงวนสิทธิ์การ
ใช้ความถี่ในย่าน 3400-3600 MHz ของประเทศไทยสาหรับกิจการดาวเทียมประจาที่เท่านั้น
ดังนั้น เนื่องด้วยเหตุผลทีไ่ ด้เรียนให้ทราบในข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอเสนอให้สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พิจารณานาความถี่ในย่าน 3400-3600 MHz ออกจากย่านความถี่วิทยุใช้งานเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน สถานีทวนสัญญาณ และ
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากล International Mobile
Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA) ในกระบวนการพิจาณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กสทช.
ทั้งสองฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะนาเสนอข้อมูลที่เกีย่ วข้อง เพื่อสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จะได้นามาใช้ประกอบการพิจารณาและใช้ประโยชน์ต่อไป
(ทค. 469/56 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
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ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
คุณวีณา จ่างเจริญ
บริษัท รีล ฟิวเจอร์ จากัด
การอ้างอิงแผนความถี่จะต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลที่คณะกรรมการประกาศกาหนด หากมีแผนความถี่ซึ่งคณะกรรมการประกาศ
กาหนดจะสามารถบังคับใช้มาตรฐานได้เลย แต่จะมีผู้ประกอบการทีใ่ ช้ความถี่แต่
กสทช. อนุญาตให้ใช้งานไม่ได้ประกาศกาหนดเป็นการทั่วไปหรือยังไม่มีแผนความถี่
โดยเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็น “ให้เป็นไปตามแผนความถี่ที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนดหรือ กสทช. ประกาศกาหนด” ซึ่งในบางความถี่ที่ยังไม่มีแผนแต่ กสทช.
อนุญาตให้ใช้งาน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่เหมาะสม
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
นายอดุลย์ ดวงดี
บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
ย่านความถี่ที่ใช้งาน LTE จะบังคับใน Band 1 หรือ Band 5 หรือ band 8 จะ
ครอบคลุมในเฉพาะ Band 1 ก่อน และในความถี่ band ย่าน 850 MHz อยากให้เพิ่ม
เป็น FCC ด้วย
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)

ความเห็นสานักงาน ฯ และแนวทางดาเนินการ

3. มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่สาหรับ
สถานีฐาน (Radio Frequency Requirements
for Base Stations)
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี
ฐาน กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล International
Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่ งใช้ เท ค โน โล ยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
ให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ ง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ได้พิจารณาร่างประกาศ กสทช. ทั้ง
2 ฉบั บ แล้ ว เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม ย่ า นความถี่ 824-849 MHz คู่ กั บ 869- 894 MHz
สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณและเครื่องวิทยุ
คมนาคมลูกข่ายซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA) เนื่องจากข้อกาหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ด้านมาตรฐานทางเทคนิ ค ETSI EN 301 908-1,
ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-14, ETSI EN 301 908-15 และ ETSI EN
301 908-18 ไม่ ได้ กาหนดให้ ใช้ ย่ านความถี่ ช่วงนี้ แ ต่ ITU ได้ เสนอแนะไว้ ใน ITU-R

สานักงาน ฯ มีความเห็นว่าปรับปรุงข้อ 3.1 เพื่อเพิ่มเติม
ข้อกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถีส่ าหรับ
สถานีฐาน (Radio Frequency Requirements for Base
Stations) ให้รองรับมาตรฐานทางเทคนิคในย่านความถี่
824-849 MHz คู่กับ 869- 894 MHz มีรายละเอียด ดังนี้
3.1.3 กรณีย่านความถี่
วิทยุใช้งาน 869894 MHz/ 824849 MHz
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ร่างประกาศ
ดังต่อไปนี้
3.1.1 ETSI EN 301 908-1
:

IMT cellular
networks;
Harmonized EN
covering the
essential
requirements of
article 3.2 of the
R&TTE Directive; Part
1: Introduction and
common
requirements

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
M.1036-4 ให้ครอบคลุมถึงความถี่ในช่วงนี้ไว้ด้วย
(ตามหนังสือ กสท รม. (กร.)/1516 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556)

ETSI EN 301 908-14 IMT cellular
:
networks;
Harmonized EN
covering the
essential
requirements of
article 3.2 of the
R&TTE Directive; Part
14: Evolved
Universal Terrestrial
Radio Access (EUTRA) Base Stations
(BS)
8
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เป็นไปตามข้อ
3.1.1 หรือ
เป็นไปตามข้อ
3.1.2 หรือ
FCC Parts 2
Code of Federal
and 22:
Regulations (USA); Title 47
(§§2.1046,
Telecommunication;
2.1049, 2.1051, Chapter 1 Federal
2.1055,
Communications
22.355, 22.913, Commission
22.917)
Part 2 Frequency
allocations and radio treaty
matters; general rules and
regulations
Part 22 Public mobile
services

ร่างประกาศ
3.1.2 ETSI EN 301 908-1: IMT cellular
networks;
Harmonized EN
covering the
essential
requirements of
article 3.2 of the
R&TTE Directive; Part
1: Introduction and
common
requirements

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป

ETSI EN 301 908-18 IMT cellular
:
networks;
Harmonized EN
covering the
essential
requirements of
article 3.2 of the
R&TTE Directive; Part
18: E-UTRA, UTRA
and GSM/EDGE
Multi-Standard Radio
(MSR) Base Station
(BS)
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3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่สาหรับสถานี
ทวนสัญญาณ (Radio Frequency Requirements
for Repeaters)
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี
ท วน สั ญ ญ าณ กิ จ ก ารโท รค ม น าค ม เค ลื่ อ น ที่ ส าก ล
International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้
เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access
(E-UTRA) ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานดังต่อไปนี้
3.2.1 ETSI EN 301 908-1: IMT cellular
networks;
Harmonized EN
covering the
essential
requirements of
article 3.2 of the
R&TTE Directive; Part
1: Introduction and
common
requirements

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ฯ มีความเห็นด้วยกับการกาหนด มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถีส่ าหรับ
สถานีฐาน (Radio Frequency Requirements for Base Stations)
(TAC.RS-NBTC 128/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ได้พิจารณาร่างประกาศ กสทช. ทั้ง
2 ฉบั บ แล้ ว เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม ย่ า นความถี่ 824-849 MHz คู่ กั บ 869- 894 MHz
สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณและเครื่องวิทยุ
คมนาคมลูกข่ายซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA) เนื่องจากข้อกาหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ด้านมาตรฐานทางเทคนิ ค ETSI EN 301 908-1,
ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-14, ETSI EN 301 908-15 และ ETSI EN
301 908-18 ไม่ ได้ กาหนดให้ ใช้ ย่ านความถี่ ช่วงนี้ แ ต่ ITU ได้ เสนอแนะไว้ ใน ITU-R
M.1036-4 ให้ครอบคลุมถึงความถี่ในช่วงนี้ไว้ด้วย
(ตามหนังสือ กสท รม. (กร.)/1516 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556)

IMT cellular
10
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สานักงาน ฯ มีความเห็นว่าปรับปรุงข้อ 3.2 เพิ่มเติมมาตรฐานทาง
เทคนิคมาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถีส่ าหรับสถานีทวน
สัญญาณ (Radio Frequency Requirements for Repeaters)
ในข้อ 3.2 เพื่อรองรับมาตรฐานทางเทคนิคในย่านความถี่ 824849 MHz คู่กับ 869- 894 MHz ดังนี้
3.2.2 กรณีย่านความถี่วิทยุใช้
งาน 869-894 MHz/
824-849 MHz
Code of Federal
เป็นไปตามข้อ 3.2.1
Regulations (USA);
หรือ
FCC Parts 2 and 22: Title 47
Telecommunication;
(§§2.1046, 2.1049,
Chapter 1 Federal
2.1051, 2.1055,
Communications
22.355, 22.913,
Commission
22.917)
Part 2 Frequency
allocations and radio
treaty matters;
general rules and
regulations
Part 22 Public mobile
services

ร่างประกาศ
ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
ETSI EN 301 908-15: networks;
บริษัท ฯ มีความเห็นด้วยกับการกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่
Harmonized EN
สาหรับสถานีทวนสัญญาณ (Radio Frequency Requirements for Repeaters)
covering the
(TAC.RS-NBTC 128/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
essential
requirements of
article 3.2 of the
R&TTE Directive; Part
15: Evolved
Universal Terrestrial
Radio Access (EUTRA FDD)
(Repeaters)
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3.3

ร่างประกาศ
มาตรฐานทางเทคนิคความปลอดภัยทางไฟฟ้า
(Electrical Safety Requirements)

มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ
เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการ
โท ร ค ม น า ค ม เค ลื่ อ น ที่ ส า ก ล International Mobile
Telecommunications (IMT) ซึ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
3.3.1 IEC 60950 - 1:

Information
Technology
Equipment – Safety
– Part 1: General
Requirements

3.3.2 มอก. 1561 –
2548:

บริภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย:
ข้อกาหนดทั่วไป

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
ความเห็นสานักงาน ฯ และแนวทางดาเนินการ
นายอดุลย์ ดวงดี
สานักงาน ฯ มีความเห็นว่าควรปรับปรุง ข้อ 3.3.2 ให้เป็น
บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
ดังนี้
เสนอให้ปรับปรุงข้อความการอ้างอิงมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้เป็นปี
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ก าหนดเป็ น มอก. 1561 – 2548 หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงปี
3.3.2 มอก. 1561 – 2548: บริภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี
มาตรฐานที่อ้างอิงจะมีการทดสอบที่เปลี่ยนแปลง โดยเสนอให้ปรับถ้อยคาที่เหมาะสม
หรือฉบับปัจจุบัน
สารสนเทศ เฉพาะ
ที่ สามารถอ้ างอิ งมาตรฐานที่ เป็ น ปั จ จุบั น โดยเสนอให้ ป รับ ปรุงเป็ น มอก. 1561 –
ด้านความปลอดภัย:
2548 หรือปีปัจจุบัน
ข้อกาหนดทั่วไป
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
เนื่องจาก เพื่อให้รองรับการปรับปรุงมาตรฐาน มอก. 1561
– 2548 ที่อาจมีการปรับปรุงในอนาคต

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ฯ มีความเห็นด้วยกับการกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคความปลอดภัย
ทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
(TAC.RS-NBTC 128/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
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ร่างประกาศ
3.4 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ข อ งม นุ ษ ย์ จ าก ก ารใช้ เค รื่ อ งวิ ท ยุ ค ม น าค ม
(Radiation Exposure Requirements)
การติดตั้งสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ กิจการ
โท ร ค ม น า ค ม เค ลื่ อ น ที่ ส า ก ล International Mobile
Telecommunications (IMT) ซึ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดของมาตรฐานความปลอดภั ย ต่ อ
สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ จ ากการใช้ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม รวมทั้ ง
หลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
ของมนุ ษ ย์ จ ากการใช้ เครื่อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จากัด
ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ อ้างคาว่า “คณะกรรมการ” ซึ่งปรากฏภายใต้หัวข้อย่า
นาความถี่วิทยุใช้งาน และหัวข้อมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของมนุ ษ ย์ จ ากการใช้ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม (Radiation Exposure Requirement)
ทั้งนี้ คาว่า “คณะกรรมการ” ตามร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ ไม่มีการบัญ ญั ติ
ความหมายไว้ บริ ษั ท ฯ จึ งเสนอให้ ป รับ ปรุงความค าว่ า “คณะกรรมการ” ในร่ า ง
ประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้ต่อไป
(REAL/REG/0225/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)

ความเห็นสานักงาน ฯ และแนวทางดาเนินการ
สานักงาน ฯ มีความเห็นว่าควรเปลี่ยนจากคาว่า
“คณะกรรมการประกาศกาหนด”
เป็น
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด”
เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ไม่มีการนิยามคาว่า คณะกรรมการ
ไว้
ส านั ก งาน ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขค าว่ า “สุ ข ภาพ” ให้ ถู ก ต้ อ ง
เรียบร้อยแล้ว

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ฯ มีความเห็นด้วยกับการกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยต่อสุภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม(Radiation Exposure
Requirements)
(TAC.RS-NBTC 128/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
คุณวีณา จ่างเจริญ
บริษัท รีล ฟิวเจอร์ จากัด
การอ้างอิงคณะกรรม ควรใช้คาเป็นในส่วนที่เป็นความถี่ และและมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ควรอ้างเป็น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกล
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เพิ่มคาสุขภาพให้ถูกต้อง
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
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ร่างประกาศ
4. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน
และสถานีทวน
สัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International
Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้
โดยถือเป็นเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ข ตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์
5. อื่น

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เห็นด้วยที่จะกาหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐาน และ
สถานี ท วนสั ญ ญาณ กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากลInternational Mobile
Telecommunications (IMT) จ ะ ต้ อ งเป็ น ไป ต า ม ที่ ก า ห น ด ไว้ ใน ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(TAC.RS-NBTC 128/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ไม่มีข้อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างประกาศดังกล่าว
(หนังสือ ทีโอที/1213 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556
คุณสุวิมล เชี่ยวชาญวงศ์
ประชาชนทั่วไป
การดาเนินการในการตรวจสอบและรับรองมีการดาเนินการนานเท่าไร
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)

คุณปราณี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- สาหรับสถานีฐานที่ใช้งานอยู่อาจสอดคล้องตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
หลังจากประกาศออกมาบังคับแล้วจะต้องขออัพเกรดอุปกรณ์อย่างไร หาก
ต้องการทา LTE เพิ่มจะต้องขอ EN 301 908-14 หรือสามารถขอเป็น EN
301 908-18 ที่เป็น multi-standard ได้เลยหรือมไม่
14

ความเห็นสานักงาน ฯ และแนวทางดาเนินการ
คงเดิม

(ข้อชี้แจง)
ระยะเวลาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสาหรับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดย
สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยกา
ทดสอบใช้เวลา 10 วันทาการ และการรับรองใช้เวลาในการ
ดาเนินการ 5 วัน
(ข้อชี้แจง)
การขอปรับปรุงมาตรฐานของเครือ่ งวิทยุคมนาคมเดิมที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว จะต้องขอรับรองเพิ่มเติม
ขอบข่ายการรับรองตามประกาศประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ร่างประกาศ

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
- มีอุปกรณ์อยู่แล้วอุปกรณ์หลังจากประกาศนาเข้า EN 301 908-18 สามารถ
นาเข้าได้เลย หรือไม่
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
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สรุปผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS (IMT)
ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
ร่างประกาศ

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป

1. ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะ
ทางเทคนิคขั้นต่าสาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูก
ข่ า ย กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล
International
Mobile
Telecommunications ( IMT) ซึ่ ง ใ ช้
เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA)
2. ย่านความถี่วิทยุใช้งาน
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จากัด
ย่านความถี่วิทยุใช้งานของเครื่องวิทยุ เนื่องจากเทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) เป็น
คมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ เทคโนโลยีที่สามารถรองรับย่านความถี่ได้หลากหลาย การกาหนดย่านความถี่วิทยุใช้
ส า ก ล
International Mobile งานของมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่สากลที่
Telecommunications ( IMT) ซึ่ ง ใ ช้ กสทช. ประกาศกาหนด เป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น กล่าวคือสามารถรองรับการใช้
เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial ความถี่วิทยุที่จะกาหนดให้ใช้สาหรับ IMT ในอนาคต โดยไม่ต้องมีการแก้ไขประกาศ
Radio Access (E-UTRA) ต้องเป็นไปตามแผน อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนความถี่วิทยุ ซึ่งต้องมีการประกาศกาหนด
ความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล เป็นแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ประกอบกับมีความเป็นได้
ในทางเทคนิคในการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (Upgrade Technology) เพื่อรองรับการ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ใช้งานเทคโนโลยี LTE หรือ LTE-Advanced บนความถี่วิทยุที่มีผู้ประกอบการมีสิทธิ์
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยความถี่วิทยุดังกล่าว กสทช. อาจยังไม่ได้ประกาศกาหนดเป็น
แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ซึ่งในทางปฏิบัติหากผู้ประกอบการ
มีความประสงค์จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ อาจดาเนินการขอ
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สานักงาน ฯ มีความเห็นปรับปรุงข้อความในข้อ 2 จากข้อความเดิม
“ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากลที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด”
เป็น
“ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากลหรือตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกาหนด”

ร่างประกาศ

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
อนุ ญาตปรับ เปลี่ยนเทคโนโลยี (ในกรณี ที่ ใบอนุ ญาตประกอบการมีความผูกพัน กับ
เทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการเลือกใช้) จาก กสทช. และหาก กสทช. พิจ ารณาอนุญาต
แล้ว บริษัท ฯ มีความเห็นว่าอุปกรณ์ Base station, Repeaters หรือเครื่องลูกข่าย ก็
ควรดาเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฯ ด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับอุปกรณ์
วิทยุที่ใช้เทคโนโลยี E-UTRA ฉบับเดียวกัน
บริษัทฯ จึงเสนอให้ปรับปรุงย่านความถี่วิทยุใช้งานที่กาหนดในร่างประกาศ กสทช.
ทั้ง 2 ฉบับ เป็น “ต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กาหนด หรือตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด”
(REAL/REG/0225/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
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เนื่องจาก
- หาก กสทช. ประกาศกาหนดแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล จะสามารถนามาตรฐานนี้ไปใช้บังคับใช้ได้เลย และสาหรับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุอยู่เดิม หาก กสทช. พิจารณา
อนุญาตให้สามารถใช้งานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากลก็สามารถนา
มาตรฐานนีไ้ ปใช้บังคับ
- เปลี่ยนจาก “คณะกรรมการ” เป็น “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” เนื่องจากร่างประกาศฉบับ
นี้ไม่ได้นิยามคาว่า คณะกรรมการ ไว้
- ความถี่วิทยุ (band 5) 824-849 MHz คู่กับ 869- 894 MHz ได้เพิ่มเติม
มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อให้สามารถคลอมคลุมในย่านดังกล่าว โดยปรุง
รายละเอียดเนื้อหาของร่างประกาศในข้อ 3.1.2 และข้อ 3.2.2 โดยการใช้งาน
ความถี่วิทยุดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ กสทช. กาหนด
- สาหรับความถี่วิทยุ 3GPP band 28:703-748/758-803 MHz ซึ่งได้มีการ
กาหนดในมาตรฐาน 3GPP แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้จดั ทาแผนสาหรับย่าน
ความถี่วิทยุดังกล่าวสาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากล ดังนั้น มาตรฐาน
นี้ยังคงไม่ครอบคลุมในย่านความถีว่ ิทยุดังกล่าว
- ความถี่วิทยุ 3400-3600 MHz สาหรับในย่านความถี่วิทยุ กสทช. ยังไม่ได้
กาหนดให้ใช้สาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile
Telecommunications (IMT) ดังนั้น มาตรฐานนีย้ ังคงไม่ครอบคลุมในย่าน
ความถี่วิทยุดังกล่าว

ร่างประกาศ

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริษัท ฯ ใคร่ขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับดังกล่าวใน
ย่านความถี่วิทยุใช้งานของเครือ่ งโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานี
ฐาน สถานีทวนสัญญาณ และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ส า ก ล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่ งใช้ เท ค โน โล ยี
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ที่จะต้องเป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ทั้งนี้
ย่ า นความถี่ ที่ ถู ก ก าหนดให้ ส ามารถใช้ ใ นกิ จ การ สากล International Mobile
Telecommunications-2000 (IMT-2000) ในมาตรฐานสากลที่ ออกโดยองค์ กร
นานาชาตินั้นได้รวมเอาความถี่ในย่าน 3400-3600 MHz ซึ่งเป็นความถี่ขาลง (Downlink) ใน
ย่าน C-band ที่ปัจจุบันมีการใช้งานในสถานีภาครับของกิจการดาวเทียมประจาที่ (Fixed
satellite service) ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งการใช้ความถี่
ร่วมกันดังกล่าวก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีภาครับของกิจการดาวเทียม
ประจาที่ ที่มี การใช้ งานอยู่อย่างหนาแน่ นและกระจายไปทั่ วทุ กพื้ นที่ ดังปรากฏอยู่ในผล
การศึ กษาโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่ างประเทศ (ITU) และรายงานผลกระทบของ
สัญญาณรบกวนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งบริษัทฯ ได้เคยทาการทดสอบสัญญาณ
รบกวนระหว่าง WiMAX ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญของ IMT กับสถานีฐานของดาวเทียม
ไทยคม 5 ในย่าน 3400-3600 MHz ในเดือนมิถุนายน 2550 ณ สถานีภาคพื้นดินไทยคม อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และได้ส่งรายงานผลการทดสอบซึ่งยืนยันผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวนดังกล่าวให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ตามมติของที่
ประชุม World Radio Communications ในปี 2007 มีการกาหนดให้การใช้งานความถี่ใน
ย่าน 3400-3600 MHz สาหรับ IMT ถูกจากัดเฉพาะกลุ่มประเทศที่แจ้งชื่อไว้ใน Footnote
ที่ 5.430A 5.432A 5.432B และ 5.433A ของข้อบังคับวิทยุในมาตรา 5 ซึ่งไม่มีประเทศไทย
อยู่ในรายชื่อเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้สงวนสิทธิ์การ
ใช้ความถี่ในย่าน 3400-3600 MHz ของประเทศไทยสาหรับกิจการดาวเทียมประจาที่เท่านั้น
ดังนั้น เนื่องด้วยเหตุผลทีไ่ ด้เรียนให้ทราบในข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอเสนอให้สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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พิจารณานาความถี่ในย่าน 3400-3600 MHz ออกจากย่านความถี่วิทยุใช้งานเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน สถานีทวนสัญญาณ และ
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากล International Mobile
Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA) ในกระบวนการพิจาณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กสทช.
ทั้งสองฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะนาเสนอข้อมูลที่เกีย่ วข้อง เพื่อสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จะได้นามาใช้ประกอบการพิจารณาและใช้ประโยชน์ต่อไป
(ทค. 469/56 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
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ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
คุณวีณา จ่างเจริญ
บริษัท รีล ฟิวเจอร์ จากัด
การอ้างอิงแผนความถี่จะต้องเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลที่คณะกรรมการประกาศกาหนด หากมีแผนความถี่ซึ่งคณะกรรมการประกาศ
กาหนดจะสามารถบังคับใช้มาตรฐานได้เลย แต่จะมีผู้ประกอบการทีใ่ ช้ความถี่แต่
กสทช. อนุญาตให้ใช้งานไม่ได้ประกาศกาหนดเป็นการทั่วไปหรือยังไม่มีแผนความถี่
โดยเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็น “ให้เป็นไปตามแผนความถี่ที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนดหรือ กสทช. ประกาศกาหนด” ซึ่งในบางความถี่ที่ยังไม่มีแผนแต่ กสทช.
อนุญาตให้ใช้งาน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่เหมาะสม
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
นายอดุลย์ ดวงดี
บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
ย่านความถี่ที่ใช้งาน LTE จะบังคับใน Band 1 หรือ Band 5 หรือ band 8 จะ
ครอบคลุมในเฉพาะ Band 1 ก่อน และในความถี่ band ย่าน 850 MHz อยากให้เพิ่ม
เป็น FCC ด้วย
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
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3. มาตรฐานทางเทคนิค
3.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่น
ความถี่ (Radio Frequency
Requirements)
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คมนาคมลู กข่ าย กิ จการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่
ส า ก ล
International Mobile
Telecommunications (IMT) ซึ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี
Evolved Universal Terrestrial Radio
Access (E-UTRA) ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานดังต่อไปนี้
3.1.1 ETSI EN
IMT cellular
301 908-1 networks;
:
Harmonized EN
covering the
essential
requirements
of article 3.2 of
the R&TTE
Directive; Part
1: Introduction
and common
requirements

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
ในข้อ 3 มีข้อ 3.1.1 เพียงข้อเดียวเสนอให้ตัดหัวข้อ 3.1.1 ออก เนื่องจากมีเพียงข้อ
เดียว
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ข้อ 3.1.1 คงเดิม
เนื่องจาก
มีข้อ 3.1.2 แล้วจึ้งไม่ได้ตัดออก

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ได้พิจารณาร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับแล้ว เห็นควรเพิ่มเติมย่านความถี่
524-849 MHz คู่กับ 869- 894 MHz สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐาน
และสถานีทวนสัญญาณและเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) เนื่องจากข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ด้านมาตรฐานทางเทคนิค ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN
301 908-14, ETSI EN 301 908-15 และ ETSI EN 301 908-18 ไม่ได้กาหนดให้ใช้
ย่านความถี่ช่วงนี้แต่ ITU ได้เสนอแนะไว้ใน ITU-R M.1036-4 ให้ครอบคลุมถึงความถี่
ในช่วงนี้ไว้ด้วย
(กสท รม. (กร.)/1516 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556

สานักงาน ฯ มีความเห็นว่าควรเพิ่มเติมความถี่วิทยุใช้งานสาหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile
Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal
Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ต้องเป็นไปตามแผนความถีว่ ิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาหนด หรือตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกาหนด ไว้แล้ว เท่านั้น
สาหรับความถี่วิทยุ824-849 MHz คู่กับ 869- 894 MHz ได้เพิ่มเติมชัดเจนใน
ข้อ 3.1.2 แล้วดังนี้
3.1.2

กรณีย่านความถี่วิทยุใช้
งาน 869-894 MHz/
824-849 MHz
เป็นไปตามข้อ 3.1.1
หรือ
FCC Parts 2 and 22:
(§§2.1046, 2.1049,
2.1051, 2.1055,
22.355, 22.913,

ETSI EN
IMT cellular
301 908-13 : networks;
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13: Evolved
Universal
Terrestrial
Radio Access
(E-UTRA) User
Equipment
(UE)

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป

22

ความเห็นสานักงาน ฯ และแนวทางดาเนินการ
22.917)
Communications
Commission
Part 2 Frequency
allocations and radio
treaty matters; general
rules and regulations
Part 22 Public mobile
services

ร่างประกาศ
3.2 มาตรฐานทางเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยต่อสุภาพของมนุษย์จากการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
(Radiation Exposure
Requirements)
การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย
กิ จ ก า ร โท ร ค ม น า ค ม เค ลื่ อ น ที่ ส า ก ล
International Mobile Telecommunications
(IMT) ซึ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี Evolved Universal
Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดของมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม รวมทั้งหลักเกณฑ์และมาตรการ
กากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์
จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จากัด
ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ อ้างคาว่า “คณะกรรมการ” ซึ่งปรากฏภายใต้หัวข้อย่า
นาความถี่วิทยุใช้งาน และหัวข้อมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของมนุ ษ ย์ จ ากการใช้ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม (Radiation Exposure Requirement)
ทั้งนี้ คาว่า “คณะกรรมการ” ตามร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ ไม่มีการบัญ ญั ติ
ความหมายไว้ บริ ษั ท ฯ จึ งเสนอให้ ป รับ ปรุงความค าว่ า “คณะกรรมการ” ในร่ า ง
ประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้ต่อไป
(REAL/REG/0225/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556)

ความเห็นสานักงาน ฯ และแนวทางดาเนินการ
สานักงาน ฯ มีความเห็นว่าควรเปลี่ยนจากคาว่า
“คณะกรรมการประกาศกาหนด”
เป็น
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกาหนด”
เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ไม่มีการนิยามคาว่า คณะกรรมการ ไว้
สานักงาน ฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขคาว่า “สุขภาพ” ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

คุณวีณา จ่างเจริญ
บริษัท รีล ฟิวเจอร์ จากัด
การอ้างอิงคณะกรรม ควรใช้คาเป็นในส่วนที่เป็นความถี่ และและมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ควรอ้างเป็น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
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4. การแสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมลู ก ข่ า ย กิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล International
Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่ ง ใช้
เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial
Radio Access (E-UTRA) ให้ แ ส ด ง ค ว า ม
สอดคล้ อ งตามมาตรฐานนี้ โดยถื อเป็ น เครื่อ ง
โทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ป ระเภท ข ตามที่
ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและ
รับ รองมาตรฐานของเครื่ องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
นายอดุลย์ ดวงดี
บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จากัด
ในความถี่ band ย่าน 850 MHz อยากให้เพิ่มเป็น FCC ด้วย
ให้พิจารณาข้อกาหนดของ SAR เป็นต่อ1 กรัมได้หรือไม่
เนื่องจากในปัจจุบันมีการกาหนดที่ 10 กรัม ซึ่งบางห้อง LAB มีการทดสอบทั้ง 1 กรัม
และ 10 กรัม และในบางห้อง LAB ทดสอบเฉพาะ 1 กรัม ไม่ได้มีการทดสอบที่ 10
กรัม จึงต้องทดสอบในห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ 10 กรัม จึงขอให้พิจารณารับผลการ
ทดสอบที่ 1 กรัม ในการพิจารณา
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกล
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เพิ่มคาสุขภาพให้ถูกต้อง
(จากการรับฟังความเห็น ฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2556)
-
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คงเดิม
เนื่องจาก ปัจจุบันมาตรฐานซึ่ง กสทช. กาหนดให้ใช้ค่า SAR ที่ 10 กรัม ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม

คงเดิม

ร่างประกาศ
5. อื่น ๆ

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ไม่มีข้อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างประกาศดังกล่าว
(หนังสือ ทีโอที/1213 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
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