สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband)
ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเด็น
ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
๑. การกําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ ประเด็นที่มีการกําหนดคา e.i.r.p. ไวที่ - 85 dBm/MHz สําหรับอุปกรณ UWB
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
ในยานความถี่ 3400 – 4200 MHz
ที่ ทค 031/๖๑
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
ตามรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับเครื่อง
วิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband) ยานความถี่1.6 – 10.6 GHz
และ รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband) ยานความถี่
1.6 – 10.6 GHz บริษัทฯไดพิจารณาผลการศึกษาของ ITU (ITU-Report SM.2057) แลว
พบวาคา e.i.r.p. ใดๆ ที่กําหนดจําเปนตองมีเงื่อนไขอื่นประกอบ ซึ่งไดแก exclusion zone
หรือระยะหางระหวางอุปกรณ UWB และสถานีภาคพื้นดินของกิจการประจําที่ผานดาวเทียม
ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการใชความถี่รวมกัน
ดังนั้น เนื่องจากลักษณะการใชงานของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม
ที่มีอยูอยางกระจัดกระจายทั่วทุกพื้นที่ ในทางปฏิบัติจึงไมสามารถกําหนด exclusion zone
ดังกลาวได บริษัทฯ จึงเห็นวาสํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใช ยานความถี่
3400 – 4200 MHz สําหรับอุปกรณ UWB
นอกจากนี้ ในยานความถี่ 4500 – 4800 MHz บริษัทฯเห็นวาสํานักงาน กสทช.
ยังไมควรอนุญาตการใชงานยานความถี่ดังกลาว สําหรับอุปกรณ UWB ดวยเชนกัน เนื่องจาก
เปนยานความถี่ Downlink ของ FSS Planned Band (Appendix 30B) ที่ประเทศไทย
มีสิทธิใชงานซึ่งอยูในขายที่จะไดรับผลกระทบเชนเดียวกับยานความถี่ 3400 – 4200 MHz
๑

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband)
ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเด็น
ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
๑. การกําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ ไมเห็นดวยในการกําหนดคา e.i.r.p. ที่ -85 dBm/Hz สําหรับอุปกรณ UWB
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ในยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ ทค 031/๖๑
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
(ตอจากหนา ๑)
บริษัทฯ ไมเห็นดวยในการกําหนดคา e.i.r.p. ที่ -85 dBm/Hz สําหรับอุปกรณ UWB
ในยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz เนื่องจาก ยังไมมีผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) สําหรับการใชความถี่รวมกันระหวางอุปกรณ UWB และกิจการประจําที่
ผานดาวเทียม ที่จะนํามาใชรับรองวาคาดังกลาว สามารถคุมครองการใชงานของกิจการประจําที่
ผานดาวเทียมได
ดังนั้น สําหรับยานความถี่ที่สู งกวา 10.6 GHz บริษัทฯขอเสนอใหยกเวน การใชงาน
อุปกรณ UWB ในยาน Ku และ Ka ซึ่งปจจุบันมีการใชงานโดยกิจการประจําที่ผานดาวเทียม
การกําหนดคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉลี่ยสูงสุด ในชวงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz หนังสือ บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด
ที่ ๓๑๐๑๒๕๖๑/๑๐๒๗๓๗
สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดไวต่ํากวามาตรฐาน EN302065-1 และ ECC DEC 06 04 ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
หนา 10 และความเห็นของผูผลิต Lear Corporation ที่ตองการใชคลื่นความถี่สําหรับรถยนต
จึงขอเสนอให สํานักงาน กสทช. ปรับแกคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉลี่ยสูงสุด
ในชวงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz ดังกลาว เปน -41.3 dBm/MHz สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่มี Duty Cycle ต่ํา (Low Duty Cycle with Mitigation Techniques)

๒

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband)
ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเด็น
ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
๒. ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
การกําหนดคากําลังสงสูงสุดของอุปกรณใหเปนมาตรฐานในการอนุญาต
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ที่ ทค 031/๖๑
บริษัทฯเห็นวา ถึงแมจะมีการกําหนดคากําลังสงสูงสุดของอุปกรณใหเปนมาตรฐาน
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
ในการอนุญาตใหใชงานแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัตสิ ําหรับการกําหนดใหมีใบอนุญาต
สําหรับการใชงานอุปกรณหรือไมนั้น ควรพิจารณาลักษณะทางดานเทคนิคของอุปกรณนั้นวา
จะสามารถกอใหเกิดปญหาสัญญาณรบกวนตอการใช งานของระบบอื่นไดหรือไม ซึ่ง
ในกรณีที่อุปกรณมีการสงสัญญาณที่คากําลังสงอยูในระดับต่ําและไมกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอระบบอื่น บริษัทฯเห็นวา อุปกรณดังกลาวไมจําเปนตองมีใบอนุญาต
แตหากอุปกรณสามารถสงสัญญาณในระดับเกินกวาคากําลังสูงสุดที่กําหนด
ตามรางประกาศ จึงเปนการยากที่จะควบคุมการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําอุปกรณเขา
มาภายในประเทศ โดยไมสําแดงหรือแจงขออนุญาต
ดังนั้นในขณะที่ยังไมมีมาตรการในการควบคุม และแกปญหาที่ชัดเจน หากเกิดปญหา
สัญญาณรบกวนกับกิจการอื่น ที่มีการใชงานความถี่รวมกันอยู บริษัทฯจึงเห็นวา
สํานักงาน กสทช. ไมควรอนุญาตใหมีการใชงานอุปกรณที่อาจกอใหเกิด ปญหาดังกลาวได
การเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
คุณสายชล อุดมสินธุ
การทาเรือแหงประเทศไทย
ใบอนุญาตควรมีคาธรรมเนียมการใชทุกป
Lcp_pct@windowslive.com
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband)
ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเด็น
ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
๓. มาตรฐานทางเทคนิคและการแสดง
ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ที่มีความสามารถในการใชงาน
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz 4500 – 4800 MHz และยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz ที่ ทค 031/๖๑
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB
ที่มีความสามารถในการใชงานยานความถี่ 3400 – 4200 MHz 4500 – 4800 MHz และ
ยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz ดังนั้น จึงเห็นควรมีการปรับมาตรฐานทางเทคนิคใหยกเวน
ยานความถี่ทั้ง 3 ยานดังกลาว เพื่อบังคับใชใหอุปกรณ UWB มีการใชงานที่สอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิคที่ปรับปรุงแลว
๔. สิทธิคุมครองการรบกวน
ขอเสนอความเห็นในประเด็นนี้ ตามที่เรียนใหทราบ ในหนาที่ ๓ หัวขอที่ ๒.
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ที่ ทค 031/๖๑
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
บริษัทฯใครขอเสนอความเห็นในประเด็นนี้ ตามที่เรียนใหทราบ ในหนาที่ ๓ หัวขอที่ ๒.
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เพื่อใหกิจการอื่นที่มีอยู ไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน
คุณสายชล อุดมสินธุ
ควรมีบทลงโทษทั้งจําและปรับ
การทาเรือแหงประเทศไทย
กรณีเกิดการรบกวนในยานนี้ หากผูทําใหเกิดการรบกวนไมหยุดแพรคลื่นหลังจากไดรับ Lcp_pct@windowslive.com
การแจงเตือนจาก กสทช . ในครั้งแรกแลว ควรมีบทลงโทษทั้งจํา และปรับ เพื่อสุขภาพของ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประชาชน

๔

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband)
ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเด็น
ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
๕. ประเด็นอื่นๆ
ควรจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ที่ ทค 031/๖๑
บริษัทฯใครขอเสนอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาความเห็นของผูมีสวนไดเสีย
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
แลวจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในสวนที่
เกี่ยวของของรางประกาศ และหาขอสรุปในการปรับปรุง รางประกาศ และหาขอสรุปในการ
ปรับปรุงรางประกาศฉบับนีต้ อไป

๕

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband)
ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเด็น
ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
๑. มาตรฐานทางเทคนิคดานคลื่นความถี ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ที่มีความสามารถในการใชงาน
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
(Radio Frequency Requirements) ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz 4500 – 4800 MHz และ ยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz ที่ ทค 031/๖๑
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
เนื่องจาก บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงาน
อุปกรณ UWB ที่มีความสามารถในการใชงาน ยานความถี3400
่
– 4200 MHz 4500 – 4800 MHz
และยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิค
ในรางประกาศฉบับนี้ ใหยกเวนยานความถี่ทั้ง 3 ยาน ดังกลาว
คาตามมาตรฐาน EN 302 065-1 V2.1.1 และ คาตามมาตรฐาน ECC DEC 06 04 หนา ๑๐
หนังสือ บริษัท คิวแมน คอนซัลติ้ง จํากัด
สําหรับ Vehicles
ที่ ๓๑๐๑๒๕๖๑/๑๐๒๗๓๗
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
คาตามมาตรฐาน EN 302 065-1 V2.1.1 และ คาตามมาตรฐาน ECC DEC 06 04
หนา ๑๐ สําหรับ Vehicles ไดกําหนดคาความหนาแนนการแพรกําลังงานเฉลี่ยสูงสุด ของ
ยานความถี่ 3.4 – 4.2 GHz เปน –70 dBm/MHz หรือ -41.3 dBm/MHz สําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มี Duty Cycle ต่ํา (Low Duty Cycle with Mitigation Techniques)
๒. มาตรฐานทางเทคนิคดาน
ความปลอดภัยทางไฟฟา
- ไมมี - ไมมี (Electrical Safety Requirements)

๖

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กวางยิ่งยวด (Ultra-wideband)
ยานความถี่ ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ
ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ประเด็น
ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
๓. มาตรฐานทางเทคนิคดาน
ความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของมนุษยจากการใช
- ไมมี - ไมมี เครื่องวิทยุคมนาคม
(Radiation Exposure Requirements)
๔. การแสดงความสอดคลอง
ไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB ที่มีความสามารถในการใชงาน
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ตามมาตรฐานทางเทคนิค
ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz 4500 – 4800 MHz และ ยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz ที่ ทค 031/๖๑
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
บริษัทฯเห็นวา สํานักงาน กสทช. ยังไมควรอนุญาตใหมีการนําเขาและใชงานอุปกรณ UWB
ที่มีความสามารถในการใชงาน ยานความถี่ 3400 – 4200 MHz 4500 – 4800 MHz และ
ยานความถี่ที่สูงกวา 10.6 GHz
ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคใหยกเวนยานความถีทั่ ้ง 3 ยานดังกลาว
เพื่อบังคับใช ใหอุปกรณ UWB มีการใชงานที่สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ปรับปรุงแลว
๕. ประเด็นอื่นๆ
ควรจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม
หนังสือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ที่ ทค 031/๖๑
บริษัทฯใครขอเสนอให สํานักงาน กสทช. พิจารณาความเห็นของผูมีสวนไดเสีย
ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑
แลวจัดใหมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในสวนที่
เกี่ยวของของรางประกาศ และหาขอสรุปในการปรับปรุง รางประกาศ และหาขอสรุปในการ
ปรับปรุงรางประกาศฉบับนีต้ อไป
๗

