
ร่าง 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม 

ทีใ่ช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ 

โดยที่เห็นสมควรก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ส ำหรับ
เครื่องวิทยุคมนำคมคลื่นควำมถี่ย่ำน ๖ กิกะเฮิรตซ์ เพ่ือให้เหมำะสมต่อสภำพกำรณ์ทำงเทคโนโลยีและกำรใช้
งำนคลื่นควำมถี่ในประเทศ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗ (๑๐) และ (๒๔) และมำตรำ ๘๑ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
มำตรำ ๒๙ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ บรรดำประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก ำหนดไว้แล้วใน
ประกำศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกำศนี้ ให้ใช้ประกำศนี้แทน 

ข้อ ๓ มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ส ำหรับเครื่องวิทยุคมนำคม
ซึ่งใช้คลื่นควำมถ่ี ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ มีรำยละเอียดตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคม
และอุปกรณ์ กสทช. มท. ๑๐๓X – ๒๕๖X แนบท้ำยประกำศนี้ 
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(ศำสตรำจำรย์คลินิกสรณ  บุญใบชัยพฤกษ์) 
ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 

กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
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1. ขอบข่าย 

 มำตรฐำนทำงเทคนิคนี ้ระบุลักษณะทำงเทคนิคขั้นต่ ำของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ส ำหรับเครื่องวิทยุคมนำคมที่ใช้คลื่นควำมถี่  5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ทั้งที่ เป็นชนิดประจ ำที่ (base 
unit/access point) และชนิดเคลื่อนที่หรือพกพำ (mobile/portable unit)  

กำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวต้องไปตำมหลักเกณฑท์ี่ กสทช. ก ำหนด 

2. มาตรฐานทางเทคนิค 

2.1 มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ (Radio Frequency Requirements) 

 มำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนคลื่นควำมถี่ของเครื่องวิทยุคมนำคมที่ใช้เทคโนโลยี Broadband Wireless 
Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN) คลื่นควำมถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 ก ำลังส่ง (Output power) ต้องมีค่ำก ำลังส่งออกอำกำศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent 
Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.) ไม่เกิน 250 มิลลิวัตต์ (mW)  
 2.1.2 ลักษณะทำงเทคนิคของภำคส่งและภำครับให้เป็นไปตำม FCC Part 15.407 : Code of 
Federal Regulations (USA); Title 47 Telecommunication; Chapter 1 Federal Communications 
Commission; Part 15 Radio Frequency Devices;  Subpart E - Unlicensed National 
Information Infrastructure Devices; §15.407 General technical requirements  

2.2  ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

2.2.1 ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)  
 มำตรฐำนทำงเทคนิคด้ำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำของเครื่องวิทยุคมนำคมที่ใช้คลื่นควำมถี่ 5.925 – 6.425 
กิกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1) IEC 60950-1 : 
 

Information Technology Equipment – Safety –  
Part 1: General Requirements 

2) มอก. 1561 – 2556 : 
หรือฉบับปัจจุบัน 

บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ- ควำมปลอดภัย เล่ม 1 
คุณลักษณะที่ต้องกำรทั่วไป 

3) IEC 62368–1 : Audio/Video, information and Communication 
technology equipment - Part 1: Safety 
Requirements 

4) มอก. 62368 เล่ม 1-2563 :
หรือฉบับปัจจุบัน 

บริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เล่ม 1 ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย 

 กรณีที่เครื่องวิทยุคมนำคมที่ใช้คลื่นควำมถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์ น ำไปประกอบกับผลิตภัณฑ์อ่ืน
ให้แสดงควำมสอดคล้องเฉพำะเครื่องวิทยุคมนำคมนั้น หรือให้ใช้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำตำม
ผลิตภัณฑ์นั้น 
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2.2.2 ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (Radiation Exposure 
Requirements) 
 กำรใช้งำนเครื่องวิทยุคมนำคมที่ใช้คลื่นควำมถ่ี 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ต้องสอดคล้องกับข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนควำมปลอดภัยต่อสุขภำพของมนุษย์จำกกำรใช้เครื่องวิทยุคมนำคม รวมทั้งหลักเกณฑ์และ
มำตรกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยต่อสุขภำพของมนุษย์จำกกำรใช้เครือ่งวิทยุคมนำคมที่ กสทช. ก ำหนด 

3. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 

 เครื่องวิทยุคมนำคมซึ่งใช้คลื่นควำมถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ให้แสดงควำมสอดคล้องตำม
มำตรฐำนนี้ โดยใช้หลักกำรรับรองตนเองของผู้ประกอบกำร (Supplier’s Declaration of Conformity: 
SDoC) ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำร 
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ 
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ทั่วไป 

[4]  IEC 62368–1 : Audio/Video, information and Communication technology equipment - 
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[5] มอก. 62368 เล่ม 1-2563: บริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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	สารบัญ
	๑. ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา
	ด้วยปัจจุบันกลุ่มค่ายเทคโนโลยีในระดับนานาชาติได้ให้ความสนใจพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้ใช้ คลื่นความถี่ย่าน ๖ กิกะเฮิรตซ์ (๕.๙๒๕ - ๗.๑๒๕ กิกะเฮิรตซ์) เนื่องจากมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่เหมาะสมและมีแถบความถี่ที่กว้างและติดกัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีใหม่ในคลื่นควา...
	สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ใหม่จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ ในลักษณะอนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไปและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ดังก...

	๒. ส่วนที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	๒.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรค...
	๒.๒ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

	๓. ส่วนที่ ๓ เหตุผลและความจำเป็น
	๔. ส่วนที่ ๔ สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
	๔.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ ร่วมกันเป็นการทั่วไป (Unlicensed) ซึ่งเป็นการได้รับอนุญาตให้ใช้งานโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นการเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงาน และผู้ใช้งานไม่ได้รับสิทธิเฉพาะ (non-exclusive use)
	๔.๒ การใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ค่ากำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ ไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power: e.i.r.p.) ดังนี้
	๔.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมตามประกาศนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
	๔.๔ เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ ต้องมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. กำหนด และต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
	๔.๕ การใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่อื่นที่ได้รับอนุญาตในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผู้ใช้คลื่นความถี่ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นโด...
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	๖. ส่วนที่ ๖ สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ ๒)
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