เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ภาคผนวกและตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติของแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบั บที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อ ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ ค.ศ. ๒๐๑๖ (Radio Regulations Edition of 2016) และสอดรับกับ
นโยบายการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๒๔) และ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ภาคผนวกและตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห่ ง ชาติ แนบท้ า ยประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้ใช้ภาคผนวก
และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐) แนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
รายละเอียดเกีย่ วกับคลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐))
________________________
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๑
คลื่ นความถี่ที่ กาหนดให้ ใช้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน์ มีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่ งชาติ เฉพาะคลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ๑ ๒ ๓
๒.๑ คลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้สาหรับกิจการเคลื่อนที่และกิจการประจาที่ ในตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ คลื่นความถี่ ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๒ คลื่นความถี่ ๔๑๐ - ๔๓๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๓ คลื่นความถี่ ๔๕๐ – ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๔ คลื่นความถี่ ๖๙๘ - ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๕ คลื่นความถี่ ๑๔๒๗ – ๑๕๑๘ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๖ คลื่นความถี่ ๑๗๑๐ - ๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๗ คลื่นความถี่ ๒๑๑๐ – ๒๒๐๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๘ คลื่นความถี่ ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๙ คลื่นความถี่ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๒ คลื่ น ความถี่ ที่ ก าหนดให้ ใช้ ในกิ จ การดาวเที ย มในตารางก าหนดคลื่ น ความถี่ แ ห่ งชาติ
ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
๒.๒.๒ กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
๒.๒.๓ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
๒.๓ คลื่นความถี่อื่นตามที่ กสทช. กาหนด
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้ในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น
คลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้ในกิจการตามตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ กิจการเคลื่อนที่ (ที่ไม่ได้กาหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑)
๓.๒ กิจการเคลื่อนที่ทางบก
๓.๓ กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
๓.๔ กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
๓.๕ กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
๓.๖ กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์

-๒-

๓.๗ กิจการประจาที่ (ทีม่ ิได้กาหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑)
๓.๘ กิจการวิทยุนาทาง
๓.๙ กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
๓.๑๐ กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
๓.๑๑ กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
๓.๑๒ กิจการวิทยุสมัครเล่น
๓.๑๓ กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
๓.๑๔ กิจการปฏิบัติการอวกาศ
๓.๑๕ กิจการวิจัยอวกาศ
๓.๑๖ กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
๓.๑๗ กิจการวิทยุดาราศาสตร์
๓.๑๘ กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
๓.๑๙ กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
๓.๒๐ กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
๓.๒๑ กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
๓.๒๒ กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
๓.๒๓ กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
๓.๒๔ กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม

หมายเหตุ

๑ คลื่นความถีด
่ ังกล่าวข้างต้นอาจกาหนดให้ใช้ในกิจการอื่นด้วยตามตารางกาหนดคลื่นความถี่

แห่งชาติ
๒ กรณีนาคลื่นความถี่ที่กาหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม

ไปใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐ
หรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้ถือว่าเป็นการใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม
๓ คลื่นความถีท
่ ี่กาหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาจนาไปใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่
กสทช. กาหนด

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(สำนักงำน กสทช.)
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ตำรำงกำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ1
เขตภูมิภำคที่ 1
ต่ำกว่ำ 8.3
8.3-9
9-11.3
11.3-14
14-19.95
19.95-20.05
20.05-70
70-72
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

72-84
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
5.56
84-86
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

86-90
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการวิทยุนาทาง
5.56
90-110

8.3-110 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
(ไม่ได้รับการกาหนด)
5.53 5.54
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A 5.54B 5.54C
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
5.55 5.56
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (20 kHz)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
5.56 5.58
70-90
70-72
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล 5.60
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.59
72-84
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
84-86
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
5.59
86-90
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
5.61
กิจการวิทยุนาทาง 5.62
กิจการประจาที่
5.64

1

การใช้งานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่ กสทช. กาหนด

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

-38.3-110 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ต่ำกว่ำ 8.3
8.3-9
9-11.3
11.3-14
14-19.95
19.95-20.05
20.05-70

70-72

ประเทศไทย
(ไม่ได้รับการกาหนด)
5.53 5.54
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
5.56
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (20 kHz)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
5.56
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57

เชิงอรรถประเทศไทย
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-Maritime
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-Maritime
T-LPD/SRD
T-Maritime

72-84

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

T-LPD/SRD
T-Maritime

84-86

กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57

T-LPD/SRD
T-Maritime

86-90

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.57
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

T-LPD/SRD
T-Maritime

90-110

กิจการวิทยุนาทาง 5.62
กิจการประจาที่
5.64

T-LPD/SRD

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560
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เขตภูมิภำคที่ 1
110-112
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง
5.64
112-115
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
115-117.6
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
5.64 5.66
117.6-126
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
5.64
126-129
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

110-255 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
110-130
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล 5.60
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

129-130
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
5.64
130-135.7
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

5.61 5.64
130-135.7
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

5.64 5.67
135.7-137.8
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A

5.64
135.7-137.8
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A

5.64 5.67 5.67B
137.8-148.5
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
5.64 5.67
148.5-255
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

5.64
137.8-160
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
5.64
160-190
กิจการประจาที่
190-200
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

เขตภูมิภำคที่ 3
110-112
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
5.64
112-117.6
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
5.64 5.65
117.6-126
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
5.64
126-129
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
5.64 5.65
129-130
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
5.64
130-135.7
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง
5.64
135.7-137.8
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A
5.64 5.67B
137.8-160
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง
5.64
160-190
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

5.68 5.69 5.70

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

-5110-200 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

110-112

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

112-117.6

5.64
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

T-LPD/SRD
T-Maritime

117.6-126

5.64
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

T-LPD/SRD
T-Maritime

126-129

5.64
กิจการวิทยุนาทาง 5.60
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

T-LPD/SRD
T-Maritime

129-130

5.64
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง 5.60

T-LPD/SRD
T-Maritime

130-135.7

5.64
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง

T-LPD/SRD
T-Maritime

5.64
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A

T-Amateur
T-Maritime

5.64
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทาง

T-Maritime

135.7-137.8

137.8-160

160-190
190-200

เชิงอรรถประเทศไทย
T-LPD/SRD
T-Maritime

5.64
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
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เขตภูมิภำคที่ 1
255-283.5
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.70 5.71
283.5-315
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
(วิทยุบอกตาแหน่ง) 5.73
5.74
315-325
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
(วิทยุบอกตาแหน่ง) 5.73
5.75
325-405
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

405-415
กิจการวิทยุนาทาง 5.76
415-435
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
435-472
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.77
5.82
472-479

479-495
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79
5.79A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.77
5.82

200-495 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
200-275
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

เขตภูมิภำคที่ 3

200-285
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

275-285
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
(วิทยุบอกตาแหน่ง)
285-315
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล (วิทยุบอกตาแหน่ง) 5.73
315-325
315-325
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
(วิทยุบอกตาแหน่ง) 5.73
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
(วิทยุบอกตาแหน่ง) 5.73
325-335
325-405
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
(วิทยุบอกตาแหน่ง)
335-405
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
405-415
กิจการวิทยุนาทาง 5.76
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
415-472
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.77 5.80

5.78 5.82
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.80A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.77 5.80
5.80B 5.82
479-495
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79 5.79A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.77 5.80
5.82
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-7200-495 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
200-285

ประเทศไทย
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

เชิงอรรถประเทศไทย

285-315

กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล (วิทยุบอกตาแหน่ง) 5.73

315-325

กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (วิทยุบอกตาแหน่ง) 5.73

325-405

กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

405-415

กิจการวิทยุนาทาง 5.76
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

415-472

กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

472-479

479-495

5.82
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.82
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79 5.79A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

T-Maritime

T-Maritime

T-Maritime

5.82
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เขตภูมิภำคที่ 1
495-505

495-1 800 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการเคลื่อนทีท่ างทะเล

505-526.5
505-510
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79 5.79A กิจการเคลือ่ นที่ทางทะเล 5.79
5.84
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

เขตภูมิภำคที่ 3
505-526.5
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79 5.79A
5.84
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก

510-525
กิจการเคลื่อนที่ 5.79A 5.84
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
525-535
526.5-1 606.5
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 526.5-535
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.86
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่
5.88
535-1 605
535-1 606.5
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.87 5.87A
1 605-1 625
1 606.5-1 625
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1 606.5-1 800
กิจการประจาที่
5.89
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.90
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
5.92
1 625-1 635
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.93
1 635-1 800
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.90
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
5.92 5.96

5.90
1 625-1 705
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 5.89
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.90
1 705-1 800
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.91
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-9495-1 800 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Maritime

505-526.5

กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79 5.79A 5.84
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก

T-Maritime

526.5-1 606.5

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

T-Radio
T-P1

1 606.5-1 800

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง

495-505
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เขตภูมิภำคที่ 1
1 800-1 810
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.93
1 810-1 850
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.98 5.99 5.100
1 850-2 000
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนทีท่ างการบิน

5.92 5.96 5.103
2 000-2 025
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์
5.92 5.103
2 025-2 045
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.104
5.92 5.103
2 045-2 160
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
5.92
2 160-2 170
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.93 5.107
2 170-2 173.5
2 173.5-2 190.5
2 190.5-2 194

1 800-2 194 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
1 800-1 850
กิจการวิทยุสมัครเล่น

1 850-2 000
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
5.102
2 000-2 065
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

เขตภูมิภำคที่ 3
1 800-2 000
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

5.97

2 065-2 107
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.105
5.106
2 107-2 170
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ (เรียกขานและแจ้งเหตุ)
5.108 5.109 5.110 5.111
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
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- 11 1 800-2 194 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
1 800-1 825

1 825-2 000

ประเทศไทย
กิจการวิทยุสมัครเล่น

5.97
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

2 000-2 065

5.97
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

2 065-2 107

กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

2 107-2 170

5.106
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

2 170-2 173.5
2 173.5-2 190.5
2 190.5-2 194

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Amateur

กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ (เรียกขานและแจ้งเหตุ)
5.108 5.109 5.110 5.111
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

T-Amateur

T-Maritime

T-Maritime
T-Maritime
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เขตภูมิภำคที่ 1
2 194-2 300
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์
5.92 5.103 5.112
2 300-2 498
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 5.113
5.103
2 498-2 501
กิจการความถี่มาตรฐานและ
สัญญาณเวลา (2 500 kHz)
2 501-2 502
2 502-2 625
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์
5.92 5.103 5.114
2 625-2 650
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
5.92
2 650-2 850
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนทีท่ างการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์
5.92 5.103
2 850-3 025
3 025-3 155
3 155-3 200
3 200-3 230

2 194-3 230 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
2 194-2 300
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

เขตภูมิภำคที่ 3

5.112
2 300-2 495
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
2 495-2 501
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (2 500 kHz)

กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
2 502-2 505
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
2 505-2 850
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.115
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.116 5.117
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
5.116
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- 13 2 194-3 230 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
2 194-2 300

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

เชิงอรรถประเทศไทย

2 300-2 495

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113

2 495-2 501

กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (2 500 kHz)

2 501-2 502

กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา

2 502-2 505
2 505-2 850

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-Maritime

2 850-3 025

กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.115
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.116
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
5.116

T-Aeronautical(R)

3 025-3 155
3 155-3 200

3 200-3 230

T-Aeronautical(OR)
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- 14 3 230-5 003 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
3 230-3 400
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
5.116 5.118
3 400-3 500
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
3 500-3 800
3 500-3 750
3 500-3 900
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
5.119
5.92
3 750-4 000
3 800-3 900
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทาง กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
บินพาณิชย์
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
3 900-3 950
3 900-3 950
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทาง
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
บินพาณิชย์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.123
3 950-4 000
3 950-4 000
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.122 5.125
5.126
4 000-4 063
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.127
5.126
4 063-4 438
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
5.128
4 438-4 488
4 438-4 488
4 438-4 488
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
5.132B
4 488-4 650
4 488-4 650
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
4 650-4 700
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
4 700-4 750
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
4 750-4 850
4 750-4 850
4 750-4 850
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอก
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียงและกิจการ
เส้นทางบินพาณิชย์
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
โทรทัศน์ 5.113
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 5.113
โทรทัศน์ 5.113
4 850-4 995
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
4 995-5 003
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (5 000 kHz)
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- 15 3 230-5 003 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
3 230-3 400

3 400-3 500
3 500-3 540
3 540-3 600

3 600-3 900

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
5.116
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

3 900-3 950

กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

3 950-4 000

กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

4 000-4 063
4 063-4 438
4 438-4 488

4 488-4 650
4 650-4 700
4 700-4 750
4 750-4 850
4 850-4 995
4 995-5 003

5.126
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.127
5.126
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.79A 5.109 5.110
5.130 5.131 5.132
5.128
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (5 000 kHz)

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Aeronautical(R)
T-Amateur
T-Amateur

T-Maritime
T-Maritime
T-Maritime

T-Maritime
T-Aeronautical(R)
T-Aeronautical(OR)

T-PPDR
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- 16 5 003-7 450 kHz
5 003-5 005

เขตภูมิภำคที่ 1

5 005-5 060
5 060-5 250
5 250-5 275
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
5.133A
5 275-5 351.5
5 351.5-5 366.5
5 366.5-5 450
5 450-5 480
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
นอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
5 480-5 680
5 680-5 730
5 730-5 900
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
5 900-5 950
5 950-6 200
6 200-6 525
6 525-6 685
6 685-6 765
6 765-7 000
7 000-7 100
7 100-7 200
7 200-7 300
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
7 300-7 400
7 400-7 450
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
5.143B 5.143C

กำรกำหนดให้กบั กิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจยั อวกาศ
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน
5.133
5 250-5 275
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A

เขตภูมิภำคที่ 3

5 250-5 275
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.133B
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน
5 450-5 480
5 450-5 480
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
นอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.115
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.115
5 730-5 900
5 730-5 900
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.136
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.130 5.132
5.137
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่ างการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.138
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.140 5.141 5.141A
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.141A 5.141B
7 200-7 300
7 200-7 300
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.142
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D
7 400-7 450
7 400-7 450
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
โทรทัศน์
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.143A 5.143C
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- 17 5 003-7 450 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
5 003-5 005
5 005-5 060
5 060-5 250
5 250-5 275
5 275-5 351.5
5 351.5-5 366.5
5 366.5-5 450
5 450-5 480
5 480-5 680
5 680-5 730
5 730-5 900
5 900-5 950
5 950-6 200
6 200-6 525
6 525-6 685
6 685-6 765
6 765-7 000

7 000-7 100
7 100-7 200
7 200-7 300
7 300-7 400
7 400-7 450

ประเทศไทย
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.113
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.133B
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.115
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.115
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.136
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.130 5.132
5.137
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
5.138
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.142
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.143 5.143A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.143A

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Aeronautical(OR)
T-Aeronautical(R)
T-Aeronautical(OR)

T-Maritime
T-Aeronautical(R)
T-Aeronautical(OR)

T-Amateur
T-Amateur
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เขตภูมิภำคที่ 1
7 450-8 100
8 100-8 195
8 195-8 815
8 815-8 965
8 965-9 040
9 040-9 305
กิจการประจาที่
9 305-9 355
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.145A
5.145B
9 355-9 400
กิจการประจาที่
9 400-9 500
9 500-9 900
9 900-9 995
9 995-10 003
10 003-10 005
10 005-10 100
10 100-10 150
10 150-11 175
11 175-11 275
11 275-11 400
11 400-11 600
11 600-11 650
11 650-12 050
12 050-12 100
12 100-12 230
12 230-13 200
13 200-13 260
13 260-13 360

7 450-13 360 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.144
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.132 5.145
5.111
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
9 040-9 400
9 040-9 305
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
9 305-9 355
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.145A
9 355-9 400
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.147
กิจการประจาที่
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (10 000 kHz)
5.111
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
5.111
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.147
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.132 5.145
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
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- 19 7 450-13 360 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

7 450-8 100

8 100-8 195
8 195-8 815
8 815-8 965
8 965-9 040
9 040-9 305
9 305-9 355
9 355-9 400
9 400-9 500
9 500-9 900
9 900-9 995
9 995-10 003
10 003-10 005
10 005-10 100
10 100-10 150
10 150-11 175
11 175-11 275
11 275-11 400
11 400-11 600
11 600-11 650
11 650-12 050
12 050-12 100
12 100-12 230
12 230-13 200
13 200-13 260
13 260-13 360

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
5.144
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.132 5.145
5.111
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.145A
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.147
กิจการประจาที่
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (10 000 kHz)
5.111
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
5.111
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.147
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.132 5.145
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์

เชิงอรรถประเทศไทย
T-PPDR

T-Maritime
T-Maritime
T-Aeronautical(R)
T-Aeronautical(OR)

T-PPDR

T-Aeronautical(R)
T-Amateur

T-Aeronautical(OR)
T-Aeronautical(R)

T-Maritime
T-Aeronautical(OR)
T-Aeronautical(R)
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- 20 13 360-18 030 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
13 360-13 410
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
13 410-13 450
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
13 450-13 550
13 450-13 550
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
5.149A
13 550-13 570
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.150
13 570-13 600
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.151
13 600-13 800
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
13 800-13 870
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.151
13 870-14 000
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
14 000-14 250
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
14 250-14 350
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.152
14 350-14 990
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
14 990-15 005
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (15 000 kHz)
5.111
15 005-15 010
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
15 010-15 100
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
15 100-15 600
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
15 600-15 800
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
15 800-16 100
กิจการประจาที่
5.153
16 100-16 200
16 100-16 200
16 100-16 200
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.145A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.145A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.145A
5.145B
16 200-16 360
กิจการประจาที่
16 360-17 410
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.132 5.145
17 410-17 480
กิจการประจาที่
17 480-17 550
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
17 550-17 900
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
17 900-17 970
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
17 970-18 030
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
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13 360-13 410
13 410-13 450
13 450-13 550

13 550-13 570

13 570-13 600
13 600-13 800
13 800-13 870
13 870-14 000
14 000-14 250
14 250-14 350
14 350-14 990
14 990-15 005
15 005-15 010
15 010-15 100
15 100-15 600
15 600-15 800
15 800-16 100
16 100-16 200
16 200-16 360
16 360-17 410
17 410-17 480
17 480-17 550
17 550-17 900
17 900-17 970
17 970-18 030

13 360-18 030 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
5.150
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.151
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.151
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (15 000 kHz)
5.111
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการประจาที่
5.153
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.145A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109 5.110 5.132 5.145
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์

เชิงอรรถประเทศไทย

T-LPD/SRD

T-Amateur
T-Amateur

T-Aeronautical(OR)

T-Maritime

T-Aeronautical(R)
T-Aeronautical(OR)
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เขตภูมิภำคที่ 1
18 030-18 052
18 052-18 068
18 068-18 168
18 168-18 780
18 780-18 900
18 900-19 020
19 020-19 680
19 680-19 800
19 800-19 990
19 990-19 995
19 995-20 010
20 010-21 000
21 000-21 450
21 450-21 850
21 850-21 870
21 870-21 924
21 924-22 000
22 000-22 855
22 855-23 000
23 000-23 200
23 200-23 350

18 030-23 350 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.154
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่ างการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.132
กิจการประจาที่
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
5.111
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (20 000 kHz)
5.111
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการประจาที่ 5.155A
5.155
กิจการประจาที่ 5.155B
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.132
5.156
กิจการประจาที่
5.156
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.156
กิจการประจาที่ 5.156A
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
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- 23 18 030-23 350 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

18 030-18 052
18 052-18 068
18 068-18 168
18 168-18 780
18 780-18 900
18 900-19 020
19 020-19 680
19 680-19 800
19 800-19 990
19 990-19 995
19 995-20 010

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
T-Maritime
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 5.134
5.146
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.132
T-Maritime
กิจการประจาที่
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
5.111
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (20 000 kHz)

21 450-21 850
21 850-21 870
21 870-21 924
21 924-22 000
22 000-22 855

5.111
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ 5.155B
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.132

22 855-23 000

กิจการประจาที่

23 000-23 200

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์

23 200-23 350

กิจการประจาที่ 5.156A
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์

20 010-21 000
21 000-21 450

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Amateur

T-Aeronautical(R)
T-Maritime

T-Aeronautical(OR)
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เขตภูมิภำคที่ 1
23 350-24 000
24 000-24 450
24 450-24 600
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
5.158
24 600-24 890
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก

23 350-27 500 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.157
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
24 450-24 650
24 450-24 600
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
24 600-24 890
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก

24 650-24 890
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
24 890-24 990
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
24 990-25 005
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (25 000 kHz)
25 005-25 010
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
25 010-25 070
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
25 070-25 210
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
25 210-25 550
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
25 550-25 670
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
25 670-26 100
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
26 100-26 175
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.132
26 175-26 200
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
26 200-26 350
26 200-26 420
26 200-26 350
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
ทางการบิน
ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
5.133A
26 350-27 500
26 350-27 500
กิจการประจาที่
26 420-27 500
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
ทางการบิน
5.150
5.150
5.150
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23 350-24 000
24 000-24 450
24 450-24 600
24 600-24 890
24 890-24 990
24 990-25 005
25 005-25 010
25 010-25 070
25 070-25 210
25 210-25 550
25 550-25 670
25 670-26 100
26 100-26 175
26 175-26 200
26 200-26 350
26 350-27 500

23 350-27 500 kHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.157
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (25 000 kHz)
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.132
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.150

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Amateur

T-Maritime

T-Maritime

T-LPD/SRD
T-PPDR
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27.5-28

เขตภูมิภำคที่ 1

28-29.7
29.7-30.005
30.005-30.01

30.01-37.5
37.5-38.25

38.25-39
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
39-39.5
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
5.159
39.5-39.986
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

27.5-47 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (การระบุตาแหน่งดาวเทียม)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
38.25-39.986
38.25-39.5
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่

39.986-40.02
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ

40.02-40.98

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.150

39.5-39.986
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
39.986-40
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิจัยอวกาศ
40-40.02
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ
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- 27 27.5-47 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

27.5-28
28-29.7
29.700-30.005
30.005-30.01

30.01-37.5
37.5-38.25

38.25-39.5
39.5-39.986
39.986-40

40-40.02
40.02-40.98

ประเทศไทย
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (การระบุตาแหน่งดาวเทียม)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.150

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Amateur
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
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เขตภูมิภำคที่ 1
40.98-41.015

41.015-42
42-42.5
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.132A
5.160 5.161B
42.5
44-47

27.5-47 MHz (จบ)
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ
5.160 5.161
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.160 5.161 5.161A
42-42.5
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

เขตภูมิภำคที่ 3

5.161
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.160 5.161 5.161A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.162 5.162A
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- 29 27.5-47 MHz (จบ)
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

40.98-41.015

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ

เชิงอรรถประเทศไทย
T-LPD/SRD

41.015-42

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD

42-42.5

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD

42.5-44

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD

44-47

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD
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เขตภูมิภำคที่ 1
47-68
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

5.162A 5.163 5.164 5.165
5.169 5.171
68-74.8
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน

5.149 5.175 5.177 5.179
74.8-75.2

47-75.2 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2

47-50
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

เขตภูมิภำคที่ 3
47-50
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
5.162A

50-54
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170
54-68
54-68
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
5.172
68-72
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.173
72-73
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
73-74.6
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.178
74.6-74.8
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.180 5.181

5.162A
68-74.8
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

5.149 5.176 5.179
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- 31 47-75.2 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

47-50

50-54

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เชิงอรรถประเทศไทย
T-TV
T-LPD/SRD

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการวิทยุสมัครเล่น

T-TV
T-P9

54-68

5.167A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

T-LPD/SRD
T-TV

68-74.8

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD

74.8-75.2

5.149
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.180
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- 32 75.2-137.175 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
75.2-87.5
75.2-75.4
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
5.179
75.4-76
75.4-87
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
76-88
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการประจาที่
5.182 5.183 5.188
กิจการเคลื่อนที่
87-100
5.175 5.179 5.187
กิจการประจาที่
87.5-100
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
5.185
โทรทัศน์
88-100
5.190
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
100-108
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
5.192 5.194
108-117.975
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.197 5.197A
117.975-137
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.200 5.201 5.202
137-137.025
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A 5.208B 5.209
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137.025-137.175
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A 5.208B 5.209
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
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75.2-75.4

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

75.2-137.175 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

เชิงอรรถประเทศไทย

75.4-87

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD
T-PPDR

87-108

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD
T-Radio

108-117.975

กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.197A
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.111 5.200
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่ 5.204
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.204
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.208A 5.208B 5.209
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.208
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่ 5.204
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.204
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.208A 5.208B 5.209
5.208

117.975-137
137-137.025

137.025-137.175

T-Aeronautical(R)
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- 34 137.175-148 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
137.175-137.825
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A 5.208B 5.209
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137.825-138
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A 5.208B 5.209
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
138-143.6
138-143.6
138-143.6
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
นอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.210 5.211 5.212 5.214
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.207 5.213
143.6-143.65
143.6-143.65
143.6-143.65
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
นอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.211 5.212 5.214
5.207 5.213
143.65-144
143.65-144
143.65-144
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
นอกเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.210 5.211 5.212 5.214
5.207 5.213
144-146
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.216
146-148
146-148
146-148
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่
5.217
5.217
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- 35 137.175-148 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

137.175-137.825

137.825-138

138-143.6

ประเทศไทย
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่ 5.204
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.204
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.208A 5.208B 5.209
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.208
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่ 5.204
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.204
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.208A 5.208B 5.209
5.208
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)

เชิงอรรถประเทศไทย

T-PPDR

143.6-143.65

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)

143.65-144

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)

144-146

กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

T-Amateur
T-PPDR

146-147

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-Amateur

147-148

T-PPDR
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- 36 148-223 MHz

เขตภูมิภำคที่ 1
148-149.9
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.209
5.218 5.219 5.221
149.9-150.05
150.05-153
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
153-154
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
154-156.4875
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.225A 5.226
156.4875-156.5625
156.5625-156.7625
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
5.226
156.7625-156.7875
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.111 5.226 5.228
156.7875-156.8125
156.8125-156.8375
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.111 5.226 5.228
156.8375-161.9375
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
5.226

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
148-149.9
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.209
5.218 5.219 5.221
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.209 5.220
150.05-154
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

5.225
154-156.4875
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

154-156.4875
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

5.226
5.225A 5.226
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (เรียกขานและแจ้งเหตุผ่านระบบดีเอสซี)
5.111 5.226 5.227
156.5625-156.7625
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.225 5.226
156.7625-156.7875
156.7625-156.7875
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ)
อวกาศ)
5.111 5.226 5.228
5.111 5.226 5.228
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (เรียกขานและแจ้งเหตุ)
5.111 5.226
156.8125-156.8375
156.8125-156.8375
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ)
อวกาศ)
5.111 5.226 5.228
5.111 5.226 5.228
156.8375-161.9375
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.226
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- 37 148-230 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

148-149.9

149.9-150.05
150.05-154

154-156.4875

156.4875-156.5625
156.5625-156.7625
156.7625-156.7875
156.7875-156.8125
156.8125-156.8375
156.8375-161.9375

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.209

เชิงอรรถประเทศไทย

5.218 5.219
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.209 5.220
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.226
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (เรียกขานและแจ้งเหตุ
ผ่านระบบดีเอสซี)
5.111 5.226 5.227
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.226
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.111 5.226 5.228
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (เรียกขานและแจ้งเหตุ)
5.111 5.226
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.111 5.226 5.228
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.226

T-Maritime

T-Maritime
T-Maritime
T-Maritime
T-PPDR
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เขตภูมิภำคที่ 1

161.9375-161.9625
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลือ่ นที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) 5.228AA
5.226

161.9625-161.9875
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) 5.228F
5.226 5.228A 5.228B
161.9875-162.0125
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลื่อนทีท่ างทะเลผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.228AA
5.226 5.229
162.0125-162.0375
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) 5.228F
5.226 5.228A 5.228B 5.229
162.0375-174
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
5.226 5.229
174-223
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

5.235 5.237 5.243

148-223 MHz (จบ)
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2

เขตภูมิภำคที่ 3

161.9375-161.9625
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.228AA
5.226

161.9625-161.9875
161.9625-161.9875
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอก
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
เส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอก
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
เส้นทางบินพาณิชย์ 5.228E
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่ กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ)
อวกาศ) 5.228F
5.228C 5.228D
5.226
161.9875-162.0125
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนทีท่ างทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.228AA
5.226
162.0125-162.0375
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอก
เส้นทางบินพาณิชย์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ)
5.228C 5.228D
162.0375-174
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.226 5.230 5.231
174-216
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
216-220
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.241
5.242

162.0125-162.0375
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอก
เส้นทางบินพาณิชย์ 5.228E
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) 5.228F
5.226

174-223
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

5.233 5.238 5.240 5.245
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- 39 148-230 MHz (จบ)
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

161.9375-161.9625

161.9625-161.9875

161.9875-162.0125

162.0125-162.0375

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนทีท่ างทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.228AA
5.226
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอกเส้นทางบินพาณิชย์
5.228E
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.228F
5.226
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนทีท่ างทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.228AA
5.226
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอกเส้นทางบินพาณิชย์
5.228E
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.228F

เชิงอรรถประเทศไทย
T-PPDR

T-Maritime

T-Maritime

162.0375-174

5.226
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD
T-PPDR

174-230

5.226
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD
T-TV
T-P10
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เขตภูมิภำคที่ 1
223-230
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

5.243 5.246 5.247
230-235
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.247 5.251 5.252
235-267
267-272

272-273

273-312
312-315
315-322
322-328.6

328.6-335.4

220-335.4 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
220-225
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.241
225-235
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

เขตภูมิภำคที่ 3
223-230
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.250
230-235
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.250

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.254 5.257
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.254 5.255
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.258
5.259

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 41 230-335.4 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย

230-235

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

235-267

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

267-272

272-273

273-312
312-315
315-322
322-328.6

328.6-335.4

เชิงอรรถประเทศไทย

T-LPD/SRD
T-PPDR

5.111 5.254 5.256
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.254 5.257
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.254 5.255
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.258

T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
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335.4-387

เขตภูมิภำคที่ 1

387-390

390-399.9
399.9-400.05
400.05-400.15
400.15-401

401-402

402-403

403-406

406-406.1
406.1-410

335.4-410 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.209 5.220
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (400.1 MHz)
5.261 5.262
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A 5.208B 5.209
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก) 5.263
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.262 5.264
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.265
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.265 5.266 5.267
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.265

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 43 335.4-410 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

335.4-387
387-390

390-399.9
399.9-400.05
400.05-400.15
400.15-401

401-402

402-403

403-406

406-406.1
406.1-410

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A 5.208B
5.254 5.255
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.254
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.209 5.220

เชิงอรรถประเทศไทย
T-LPD/SRD
T-Trunked

กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(400.1 MHz)
5.261
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208A
5.208B 5.209
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก) 5.263
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.264
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.265
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.265 5.266 5.267
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.265

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
T-Trunked
T-LPD/SRD
T-Trunked
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
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410-420

เขตภูมิภำคที่ 1

420-430

430-432
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.271 5.274 5.275 5.276
5.277
432-438
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอกทีฟ) 5.279A
5.138 5.271 5.276
5.277 5.280 5.281 5.282
438-440
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.271 5.274 5.275
5.276 5.277 5.283
440-450

450-455
455-456
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
456-459
459-460
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E

410-460 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) 5.268
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.269 5.270 5.271
430-432
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

เขตภูมิภำคที่ 3

5.271 5.276 5.278 5.279
432-438
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.279A
5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282
438-440
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.271 5.276 5.278 5.279
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E
455-456
455-456
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.209 5.286A
5.286B 5.286C
5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
5.271 5.287 5.288
459-460
459-460
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.209 5.286A
5.286B 5.286C
5.209 5.271 5.286A 5.286B
5.286C 5.286E
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กำรกำหนดให้กับกิจกำร

410-420
420-430
430-432

432-435

435-438

438-440

440-450

450-455
455-456
456-459

459-460

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) 5.268
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการประจาที่ 5.276
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.276
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่ 5.276
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.276
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.279A
5.282
กิจการประจาที่ 5.276
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.279A
5.282
กิจการประจาที่ 5.276
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.276
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.286
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
5.286
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
5.209 5.286 5.286A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
5.287
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA

เชิงอรรถประเทศไทย
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-PPDR
T-Amateur
T-LPD/SRD
T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-PPDR
T-IMT
T-LPD/SRD
T-PPDR
T-IMT
T-LPD/SRD
T-PPDR
T-IMT
T-LPD/SRD
T-PPDR
T-IMT
T-LPD/SRD
T-PPDR

5.209 5.286 5.286A
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กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
460-470
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.287 5.288 5.289 5.290
470-694
470-512
470-585
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการประจาที่
โทรทัศน์
โทรทัศน์
กิจการเคลื่อนที่ 5.296A
กิจการประจาที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการเคลื่อนที่
โทรทัศน์
5.292 5.293 5.295
5.291 5.298
512-608
585-610
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการประจาที่
โทรทัศน์
กิจการเคลื่อนที่ 5.296A
5.295 5.297
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
608-614
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.305 5.306 5.307
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ยกเว้น
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่าน
610-890
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.296A 5.313A
5.317A
614-698
กิ
จ
การกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
โทรทัศน์
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.293 5.308 5.308A 5.309
5.304 5.306 5.311A 5.312
5.311A
694-790
698-806
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ 5.317A
ทางการบิน 5.316A 5.317A
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
โทรทัศน์
กิจการประจาที่
5.300 5.311A 5.312
790-862
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.316B 5.317A
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
5.312 5.319
862-890
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.317A
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 5.322
5.319 5.323

5.293 5.309 5.311A
806-890
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.317A
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307
5.311A 5.320
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กำรกำหนดให้กับกิจกำร

460-470

470-510

510-790

790-890

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.286AA
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.287 5.289
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เชิงอรรถประเทศไทย
T-IMT
T-LPD/SRD

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.313A 5.317A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

T-IMT
T-LPD/SRD
T-TV
T-P4

5.149 5.306 5.311A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.313A

T-LPD/SRD
T-P4

T-IMT
T-LPD/SRD
T-Trunked
T-P4
T-P5

5.320
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- 48 890-1 300 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
890-942
890-902
890-942
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ 5.317A
ทางการบิน 5.317A
ทางการบิน 5.317A
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
โทรทัศน์
โทรทัศน์ 5.322
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.318 5.325
902-928
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.325A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.150 5.325 5.326
928-942
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.317A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.323
5.325
5.327
942-960
942-960
942-960
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ 5.317A
กิจการเคลื่อนที่ 5.317A
ทางการบิน 5.317A
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
โทรทัศน์ 5.322
5.323
5.320
960-1 164
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.327A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.328
5.328AA
1 164-1 215
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.328
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B
5.328A
1 215-1 240
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B 5.329
5.329A
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.330 5.331 5.332
1 240-1 300
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B 5.329
5.329A
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A
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890-942

942-960

960-1 164
1 164-1 215

1 215-1 240

1 240-1 300

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.317A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

890-1 300 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.317A

เชิงอรรถประเทศไทย
T-IMT
T-LPD/SRD
T-P4

T-IMT
T-P4

5.320
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.327A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.328
5.328AA
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.328
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
(อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B
5.328A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง 5.331
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
(อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B 5.329 5.329A
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.332
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง 5.331
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
(อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B 5.329 5.329A
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.282 5.332 5.335A

T-Aeronautical(R)

T-Amateur
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เขตภูมิภำคที่ 1
1 300-1 350

1 350-1 400
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149 5.338 5.338A 5.339
1 400-1 427

1 300-1 525 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.337
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.149 5.337A
1 350-1 400
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.338A

เขตภูมิภำคที่ 3

5.149 5.334 5.339
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.341
1 427-1 429
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.341A 5.341B 5.341C
5.338A 5.341
1 429-1 452
1 429-1 452
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.341B 5.341C 5.343
ทางการบิน 5.341A
5.338A 5.341 5.342
5.338A 5.341
1 452-1 492
1 452-1 492
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.341B 5.343 5.346A
ทางการบิน 5.346
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.208B
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.208B
5.341 5.342 5.345
5.341 5.344 5.345
1 492-1 518
1 492-1 518
1 492-1 518
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ 5.341B 5.343
กิจการเคลื่อนที่ 5.341C
ทางการบิน 5.341A
5.341 5.342
5.341 5.344
5.341
1 518-1 525
1 518-1 525
1 518-1 525
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ 5.343
กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนทีผ่ ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.348 5.348A
(อวกาศสู่โลก) 5.348 5.348A
(อวกาศสู่โลก) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A
5.348B 5.351A
5.348B 5.351A
5.341 5.342
5.341 5.344
5.341
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- 51 1 300-1 525 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

1 300-1 350

1 350-1 400

1 400-1 427

1 427-1 429

1 429-1 452

1 452-1 492

1 492-1 518

1 518-1 525

ประเทศไทย
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.337
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.149 5.337A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.338A

5.149 5.339
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.341
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.341C
5.338A 5.341
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.341C
5.338A 5.341
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.346A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
5.208B
5.341 5.345
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.341C

เชิงอรรถประเทศไทย

T-P6
T-IMT
T-P6
T-IMT

T-P6
T-IMT

T-P6
T-IMT

5.341
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.348 5.351A
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- 52 1 525-1 610 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
1 525-1 530
1 525-1 530
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ
(อวกาศสู่โลก)
(อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.208B 5.351A
(อวกาศสู่โลก) 5.208B 5.351A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ 5.343
ทางการบิน 5.349
5.341 5.342 5.350 5.351
5.352A 5.354
1 530-1 535
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ
(อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.208B 5.351A
5.353A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน
5.341 5.342 5.351 5.354
1 535-1 559
1 559-1 610

เขตภูมิภำคที่ 3
1 525-1 530
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ
(อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.208B 5.351A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.349

5.341 5.351 5.354
5.341 5.351 5.352A 5.354
1 530-1 535
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208B 5.351A
5.353A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.343

5.341 5.351 5.354
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208B 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 5.208B 5.328B
5.329A
5.341

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 53 1 525-1 610 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

1 525-1 530

1 530-1 535

1 535-1 559
1 559-1 610

ประเทศไทย
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208B
5.351A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่

เชิงอรรถประเทศไทย

5.351 5.354
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208B
5.351A 5.353A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่

5.351 5.354
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208B
5.351A
5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่
อวกาศ) 5.208B 5.328B 5.329A
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เขตภูมิภำคที่ 1
1 610-1 610.6
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366
5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
1 610.6-1 613.8
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364
5.366 5.367 5.368 5.369 5.371
5.372
1 613.8-1 626.5
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.208B

1 610-1 660 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
1 610-1 610.6
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)

เขตภูมิภำคที่ 3
1 610-1 610.6
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368
5.370 5.372
1 610.6-1 613.8
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366
5.367 5.368 5.369 5.372
1 610.6-1 613.8
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367
5.368 5.370 5.372
1 613.8-1 626.5
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.208B

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364
5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1 613.8-1 626.5
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.208B
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365
5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365
5.372
5.368 5.370 5.372
5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
1 626.5-1 660
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375
5.376
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- 55 1 610-1660 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

1 610-1 610.6

1 610.6-1 613.8

1 613.8-1 626.5

1 626.5-1 660

ประเทศไทย
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)

เชิงอรรถประเทศไทย

5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
กิจการเคลื่อนทีผ่ ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)

5.149 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208B
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)

5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.375 5.376
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เขตภูมิภำคที่ 1
1 660-1 660.5
1 660.5-1 668

1 668-1 668.4

1 668.4-1 670

1 670-1 675

1 675-1 690

1 660-1 710 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.149 5.341 5.379 5.379A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A 5.379B 5.379C
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.149 5.341 5.379 5.379A
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A 5.379B 5.379C
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.341 5.379D 5.379E
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A 5.379B
5.341 5.379D 5.379E 5.380A
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.341
1 690-1 700
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)

1 690-1 700
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน
5.289 5.341 5.382
5.289 5.341 5.381
1 700-1 710
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.289 5.341

1 700-1 710
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
5.289 5.341 5.384
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- 57 1660-1 710 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

1 660-1 660.5
1 660.5-1 668

1 668-1 668.4

1 668.4-1 670

1 670-1 675

1 675-1 690

1 690-1 700
1 700-1 710

ประเทศไทย
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.351 5.354 5.376A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.149 5.379A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
5.379B 5.379C
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.149 5.379A
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
5.379B 5.379C
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.379D 5.379E
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
5.379B
5.379D 5.379E 5.380A
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.289
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

เชิงอรรถประเทศไทย

5.289
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เขตภูมิภำคที่ 1
1 710-1 930
1 930-1 970
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
5.388
1 970-1 980
1 980-2 010

2 010-2 025
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B

5.388
2 025-2 110

2 110-2 120

2 120-2 160
กิจการประจาที่
กิจการเคลือ่ นที่ 5.388A 5.388B
5.388
2 160-2 170
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B

5.388

1 710-2 170 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.384A 5.388A 5.388B
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
1 930-1 970
1 930-1 970
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
5.388
5.388
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
5.388
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
5.388 5.389A 5.389B 5.389F
2 010-2 025
2 010-2 025
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
5.388 5.389C 5.389E
5.388
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.391
กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ)
5.392
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)
5.388
2 120-2 160
2 120-2 160
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
5.388
5.388
2 160-2 170
2 160-2 170
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A 5.388B
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
5.388 5.389C 5.389E

5.388
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- 59 1 710-2 170 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

1 710-1 930
1 930-1 970

1 970-1 980

1 980-2 010

2 010-2 025

2 025-2 110

2 110-2 120

2 120-2 160

2 160-2 170

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.384A 5.388A
5.149 5.385 5.388
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A

เชิงอรรถประเทศไทย
T-IMT
T-LPD/SRD
T-IMT

5.388
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A

T-IMT

5.388
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A
5.388 5.389A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A

T-IMT

T-IMT

5.388
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
(อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.391
กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ)
5.392
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)
5.388
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A
5.388
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.388A

T-IMT

T-IMT

T-IMT

5.388
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- 60 2 170-2 520 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
2 170-2 200
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.351A
5.388 5.389A 5.389F
2 200-2 290
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.391
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
5.392
2 290-2 300
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก)
2 300-2 450
2 300-2 450
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.384A
กิจการเคลื่อนที่ 5.384A
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.150 5.282 5.395
5.150 5.282 5.393 5.394 5.396
2 450-2 483.5
2 450-2 483.5
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.150 5.397
5.150
2 483.5-2 500
2 483.5-2 500
2 483.5-2 500
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.351A
(อวกาศสู่โลก) 5.351A
(อวกาศสู่โลก) 5.351A
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.398 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.398A
ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.398 ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.398
5.150 5.399 5.401 5.402
2 500-2 520
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A

5.412

5.150 5.402
2 500-2 520
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A

5.150 5.401 5.402
2 500-2 520
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) 5.351A 5.407 5.414
5.414A
5.404 5.415A
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2 170-2 200

2 200-2 290

2 290-2 300
2 300-2 450

2 450-2 483.5

2 483.5-2 500

2 500-2 520

2 170-2 520 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.351A
5.388 5.389A
กิจการปฏิบตั ิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.391
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
5.392
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.384A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.150 5.282 5.396
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.150
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.351A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.398
5.150 5.402
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.384A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.351A
5.407 5.414

เชิงอรรถประเทศไทย
T-IMT

T-IMT
T-LPD/SRD
T-P7
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-IMT
T-P8
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- 62 2 520-2 700 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
2 520-2 655
2 520-2 655
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
ทางการบิน 5.384A
(อวกาศสู่โลก) 5.415
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียม
ทางการบิน 5.384A
5.413 5.416
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 5.413 5.416

เขตภูมิภำคที่ 3
2 520-2 535
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 5.413 5.416
5.403 5.414A 5.415A
2 535-2 655
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 5.413 5.416

5.339 5.412 5.418B 5.418C
2 655-2 670
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม
5.208B 5.413 5.416
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)

5.339 5.418B 5.418C
2 655-2 670
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
(อวกาศสู่โลก) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 5.413 5.416

กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149 5.412
5.149 5.208B
2 670-2 690
2 670-2 690
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
ทางการบิน 5.384A
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.208B 5.415
(พาสซีฟ)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
ทางการบิน 5.384A
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149 5.412
2 690-2 700

5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.422

5.339 5.418 5.418A 5.418B
5.418C
2 655-2 670
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 5.208B 5.413
5.416
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149 5.420
2 670-2 690
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.384A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.351A 5.419
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149
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2 520-2 535

2 535-2 655

2 655-2 670

2 670-2 690

2 690-2 700

2 520-2 700 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.384A

5.403
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.384A

5.339 5.418A 5.418B 5.418C
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.384A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)

5.149 5.420
กิจการประจาที่ 5.410
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.415
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.384A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.351A 5.419
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)

เชิงอรรถประเทศไทย
T-IMT
T-P8

T-IMT
T-P8

T-IMT
T-P8

T-IMT
T-P8

5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
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- 64 2 700-4 800 MHz

เขตภูมิภำคที่ 1
2 700-2 900
2 900-3 100
3 100-3 300

3 300-3 400
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430
3 400-3 600
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.430A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

5.431
3 600-4 200
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
กิจการเคลื่อนที่

4 200-4 400
4 400-4 500
4 500-4 800

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.337
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.423 5.424
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.424A
กิจการวิทยุนาทาง 5.426
5.425 5.427
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.149 5.428
3 300-3 400
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.149 5.429C 5.429D
3 400-3 500
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.431A 5.431B
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.433
5.282
3 500-3 600
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.431B
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.433
3 600-3 700
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.434
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.433

เขตภูมิภำคที่ 3

3 300-3 400
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.149 5.429 5.429E 5.429F
3 400-3 500
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการเคลื่อนที่ 5.432 5.432B
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.433
5.282 5.432A
3 500-3 600
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 5.433A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.433
3 600-3 700
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.435

3 700-4 200
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.436
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.438
5.437 5.439 5.440
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.440A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441
กิจการเคลื่อนที่ 5.440A
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- 65 2 700-4 800 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

2 700-2 900
2 900-3 100
3 100-3 300

3 300-3 400

3 400-3 500

3 500-3 700

3 700-4 200
4 200-4 400
4 400-4 500
4 500-4 800

ประเทศไทย
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.337
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.423
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.424A
กิจการวิทยุนาทาง 5.426
5.425 5.427
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.149
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Amateur

5.149
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.433

T-Amateur

5.282
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.433

กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนทีท่ างการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.436
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.438
5.437 5.440
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441
กิจการเคลื่อนที่

T-Fixed Wireless System
T-FSS Planned Band
T-Fixed Wireless System
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- 66 4 800-5 570 MHz

เขตภูมิภำคที่ 1
4 800-4 990

4 990-5 000

5 000-5 010
5 010-5 030

5 030-5 091

5 091-5 150

5 150-5 250

5 250-5 255

5 255- 5 350

5 350-5 460

5 460-5 470

5 470-5 570

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.339 5.443
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 5.443AA
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 5.443AA
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
5.328B 5.443B
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.443C
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 5.443D
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.444
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.444A
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.444B
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 5.443AA
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.444
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.447A
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.446B
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.447F
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ 5.447D
5.447E 5.448 5.448A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.447F
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.447E 5.448 5.448A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.448B
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.448D
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.449
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 5.448C
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.448D
กิจการวิทยุนาทาง 5.449
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.448B
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.450A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.450B
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.448B 5.450 5.451
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- 67 4 800-5 570 MHz
4 800-4 990

4 990-5 000

5 000-5 010

5 010-5 030

5 030-5 091

5 091-5 150

5 150-5 250

5 250-5 255

5 255-5 350

5 350-5 460

5 460-5 470

5 470-5 570

ประเทศไทย

กำรกำหนดให้กับกิจกำร

กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.339
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม
5.443AA
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม
5.443AA
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)
5.328B 5.443B
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 5.443C
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 5.443D
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.444
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.444A
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.444B
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 5.443AA
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.444
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.447A
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.446B
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.446 5.447B 5.447C
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการประจาที่ 5.447E
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.447F
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ 5.447D
5.448A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการประจาที่ 5.447E
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.447F
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.448A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.448B
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.448D
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.449
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 5.448C
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.448D
กิจการวิทยุนาทาง 5.449
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.448B
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.450A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.450B
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.448B

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Aeronautical(R)

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
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- 68 5 570-7 250 MHz

เขตภูมิภำคที่ 1
5 570-5 650

5 650-5 725

5 725-5 830
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.150 5.451 5.453 5.455
5 830-5 850
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
5.150 5.451 5.453 5.455
5 850-5 925
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
5.150
5 925-6 700

6 700-7 075

7 075-7 145
7 145-7 190

7 190-7 235

7 235-7 250

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.450A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.450B
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
5.450 5.451 5.452
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.450A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก)
5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
5 725-5 830
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.150 5.453 5.455
5 830-5 850
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)

5.150 5.453 5.455
5 850-5 925
5 850-5 925
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.150
5.150
กิจการประจาที่ 5.457
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.457B
กิจการเคลื่อนที่ 5.457C
5.149 5.440 5.458
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่โลก) 5.441
กิจการเคลื่อนที่
5.458 5.458A 5.458B
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.458 5.459
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)
5.458 5.459
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.460A 5.460B
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ) 5.460
5.458 5.459
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.460A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.458
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- 69 5 570-7 250 MHz

5 570-5 650

5 650-5 725

5 725-5 830

5 830-5 850

5 850-5 925

5 925-6 700

6 700-7 075

7 075-7 145
7 145-7 190

7 190-7 235

7 235-7 250

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.446A 5.450A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.450B
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
5.452
กิจการประจาที่ 5.453
กิจการเคลื่อนที่ 5.450A 5.453
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก)
5.282
กิจการประจาที่ 5.453
กิจการเคลื่อนที่ 5.453
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.150
กิจการประจาที่ 5.453
กิจการเคลื่อนที่ 5.453
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.150
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.150
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A
กิจการเคลื่อนที่
5.149 5.440 5.458
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่โลก)
5.441
กิจการเคลื่อนที่
5.458 5.458A 5.458B
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.458
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ ((อวกาศห้วงลึก) โลกสู่อวกาศ) 5.460
5.458
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.460A 5.460B
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 5.460
5.458
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.460A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
5.458

เชิงอรรถประเทศไทย
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System
T-FSS Planned Band

T-Fixed Wireless System
T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System
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- 70 -

เขตภูมิภำคที่ 1
7 250-7 300

7 300-7 375

7 375-7 450

7 450-7 550

7 550-7 750

7 750-7 900
7 900-8 025

8 025-8 175

8 175-8 215

8 215-8 400

8 400-8 500

7 250-8 500 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
5.461
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.461
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 5.461AB
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 5.461AB
5.461A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 5.461AB
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
5.461
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่ 5.463
5.462A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่ 5.463
5.462A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่ 5.463
5.462A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก) 5.465 5.466
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- 71 7 250-8 500 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

7 250-7 300

7 300-7 375

7 375-7 450

7 450-7 550

7 550-7 750

7 750-7 900
7 900-8 025

8 025-8 175

8 175-8 215

8 215-8 400

8 400-8 500

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลือ่ นที่
5.461
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลือ่ นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน
5.461
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลือ่ นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน
กิจการเคลือ่ นทีท่ างทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA
5.461AB
5.461
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการเคลือ่ นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน
กิจการเคลือ่ นทีท่ างทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA
5.461AB
5.461A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลือ่ นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน
กิจการเคลือ่ นทีท่ างทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA
5.461AB
กิจการประจาที่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461B
กิจการเคลือ่ นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลือ่ นที่
5.461
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลือ่ นที่ 5.463
5.462A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลือ่ นที่ 5.463
5.462A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผา่ นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลือ่ นที่ 5.463
5.462A
กิจการประจาที่
กิจการเคลือ่ นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่ นที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 5.465

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System
T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System
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เขตภูมิภำคที่ 1
8 500-8 550
8 550-8 650

8 650-8 750
8 750-8 850
8 850-9 000
9 000-9 200
9 200-9 300

9 300-9 500

9 500-9 800

9 800-9 900

9 900-10 000

8 500-10 000 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.468 5.469
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.468 5.469 5.469A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.468 5.469
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.470
5.471
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล 5.472
5.473
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.337
5.471 5.473A
กิจการสารวจพื้นพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) 5.474A 5.474B 5.474C
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล 5.472
5.473 5.474 5.474D
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.476A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.477 5.478 5.478A 5.478B
กิจการสารวจพื้นพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) 5.474A 5.474B 5.474C
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการประจาที่
5.474D 5.477 5.478 5.479
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8 500-8 550
8 550-8 650

8 650-8 750

ประเทศไทย
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

8 500-10 000 MHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.469A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

8 750-8 850

กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.470

8 850-9 000

กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล 5.472

9 000-9 200

กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.337
5.473A
กิจการสารวจพื้นพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) 5.474A
5.474B 5.474C
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล 5.472
5.474 5.474D
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.476A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.478A 5.478B
กิจการสารวจพื้นพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) 5.474A
5.474B 5.474C
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการประจาที่
5.474D 5.479

9 200-9 300

9 300-9 500

9 500-9 800

9 800-9 900

9 900-10 000

เชิงอรรถประเทศไทย
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- 74 10-11.7 GHz

เขตภูมิภำคที่ 1
10-10.4
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอคทีฟ) 5.474A 5.474B 5.474C
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.474D 5.479
10.4-10.45
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
10.45-10.5
10.5-10.55
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
10.55-10.6
10.6-10.68

10.68-10.7
10.7-10.95
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.441
(โลกสู่อวกาศ) 5.484
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
10.95-11.2
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
(โลกสู่อวกาศ) 5.484
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
11.2-11.45
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.441
(โลกสู่อวกาศ) 5.484
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
11.45-11.7
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
(โลกสู่อวกาศ) 5.484
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2

10-10.4
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอคทีฟ) 5.474A 5.474B 5.474C
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.474D 5.479 5.480
10.4-10.45
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

เขตภูมิภำคที่ 3
10-10.4
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอคทีฟ) 5.474A 5.474B 5.474C
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.474D 5.479
10.4-10.45
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

5.480
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.481
10.5-10.55
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149 5.482 5.482A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.483
10.7-10.95
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

10.95-11.2
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
11.2-11.45
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
11.45-11.7
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
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- 75 10-11.7 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

10-10.45

10.4-10.45

10.45-10.5
10.5-10.55
10.55-10.6
10.6-10.68

10.68-10.7

10.7-10.95

ประเทศไทย
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) 5.474A 5.474B
5.474C
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.474D 5.479
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149 5.482 5.482A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD
T-Amateur
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

T-Fixed Wireless System
T-FSS Planned Band

10.95-11.2

กิจการประจาที่
T-Fixed Wireless System
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)5.484A 5.484B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

11.2-11.45

กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

11.45-11.7

กิจการประจาที่
T-Fixed Wireless System
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)5.484A 5.484B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

T-Fixed Wireless System
T-FSS Planned Band

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 76 11.7-14 GHz

เขตภูมิภำคที่ 1
11.7-12.5
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.492

5.487 5.487A
12.5-12.75
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
(โลกสู่อวกาศ)
5.494 5.495 5.496
12.75-13.25

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
11.7-12.1
กิจการประจาที่ 5.486
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B 5.488
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน
5.485
12.1-12.2
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B 5.488
5.485 5.489
12.2-12.7
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.492
5.487A 5.488 5.490
12.7-12.75
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน

เขตภูมิภำคที่ 3
11.7-12.2
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.492

5.487 5.487A
12.2-12.5
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
5.484A 5.487
12.5-12.75
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 5.493

กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.441
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก)
13.25-13.4
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.497
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.498A 5.499
13.4-13.65
13.4-13.65
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
โลก) 5.499A 5.499B
กิจการวิจัยอวกาศ 5.499C 5.499D
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิจัยอวกาศ 5.499C 5.499D
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B
13.65-13.75

13.75-14

5.499 5.500 5.501 5.501B
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ 5.501A
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.499 5.500 5.501 5.501B
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิจัยอวกาศ
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
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- 77 11.7-14 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

11.7-12.2

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.492

12.2-12.5

5.487 5.487A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484B

12.5-12.75

5.484A 5.487
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.493

12.75-13.25

13.25-13.4

13.4-13.65

13.65-13.75

13.75-14

กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.441
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน 5.497
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.498A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ 5.499C 5.499D
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
5.501B
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ 5.501A
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
5.501B
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิจัยอวกาศ
5.502 5.503

เชิงอรรถประเทศไทย
T-BSS Planned Band

T-FSS Planned Band
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- 78 14-15.4 GHz

14-14.25

เขตภูมิภำคที่ 1

14.25-14.3

14.3-14.4
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.457A
5.457B 5.484A 5.484B 5.506
5.506B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.509A
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.504A
14.4-14.47

กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.506 5.506B
กิจการวิทยุนาทาง 5.504
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิจัยอวกาศ
5.504A 5.505
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.506 5.506B
กิจการวิทยุนาทาง 5.504
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิจัยอวกาศ
5.504A 5.505 5.508
14.3-14.4
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) 5.506A
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม

เขตภูมิภำคที่ 3
5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
5.504B 5.504C 5.506A
5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
5.504B 5.506A 5.508A
14.3-14.4
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.457A
5.484A 5.484B 5.506 5.506B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.509A
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม

5.504A
5.504A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B
5.506 5.506B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.509A
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.504A
14.47-14.5
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.509A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.504A
14.5-14.75
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F
5.510
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ 5.509G
14.75-14.8
14.75-14.8
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.510
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
กิจการเคลื่อนที่
อวกาศ) 5.509B 5.509C 5.509D
กิจการวิจัยอวกาศ 5.509G
5.509E 5.509F 5.510
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ 5.509G
14.8-15.35
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ
5.339
15.35-15.4
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.511
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14-14.25

14.25-14.3

14.3-14.4

14.4-14.47

14.47-14.5

14.5-14.75

14.75-14.8

14.8-15.35

15.35-15.4

14-15.4 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
ประเทศไทย
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506
5.506B
กิจการวิทยุนาทาง 5.504
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.504B 5.504C 5.506A
กิจการวิจัยอวกาศ
5.504A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506
5.506B
กิจการวิทยุนาทาง 5.504
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.508A
กิจการวิจัยอวกาศ
5.504A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506
5.506B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.509A
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.504A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506
5.506B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.509A
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.504A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.504B 5.506A 5.509A
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.504A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E
5.509F 5.510
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ 5.509G
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E
5.509F 5.510
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ 5.509G
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ
5.339
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Fixed Wireless
System

T-Fixed Wireless
System

T-Fixed Wireless
System
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เขตภูมิภำคที่ 1
15.4-15.43
15.43-15.63

15.63-15.7
15.7-16.6
16.6-17.1
17.1-17.2
17.2-17.3

17.3-17.7
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
(อวกาศสู่โลก) 5.516A 5.516B
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.514
17.7-18.1
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
กิจการเคลื่อนที่

18.1-18.4

15.4-18.4 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.511E 5.511F
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.511A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.511E 5.511F
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.511C
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.511E 5.511F
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.512 5.513
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)
5.512 5.513
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.512 5.513
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.512 5.513 5.513A
17.3-17.7
17.3-17.7
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.514 5.515
5.514
17.7-17.8
17.7-18.1
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.517
(อวกาศสู่โลก) 5.484A
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการเคลื่อนที่
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
5.515
17.8-18.1
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
กิจการเคลื่อนที่
5.519
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.516B
(โลกสู่อวกาศ) 5.520
กิจการเคลื่อนที่
5.519 5.521

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 81 15.4-18.4 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

15.4-15.43
15.43-15.63

15.63-15.7

ประเทศไทย
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.511E 5.511F
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.511A
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.511E 5.511F
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
5.511C
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.511E 5.511F
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน

15.7-16.6

กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

16.6-17.1

กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)

17.1-17.2

กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

17.2-17.3

กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.513A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.516
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

17.3-17.7

เชิงอรรถประเทศไทย

T-BSS Planned Band

17.7-18.1

กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A
(โลกสู่อวกาศ) 5.516
กิจการเคลื่อนที่

T-BSS Planned Band
T-Fixed Wireless System

18.1-18.4

กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A
(โลกสู่อวกาศ) 5.520
กิจการเคลื่อนที่
5.519

T-Fixed Wireless System

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 82 18.4-22 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 1
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
18.4-18.6
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.516B
กิจการเคลื่อนที่
18.6-18.8
18.6-18.8
18.6-18.8
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
(พาสซีฟ)
(พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.522B
(อวกาศสู่โลก) 5.516B 5.522B
(อวกาศสู่โลก) 5.522B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน
ทางการบิน
ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.522A 5.522C
5.522A
5.522A
18.8-19.3
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.516B 5.523A
กิจการเคลื่อนที่
19.3-19.7
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (โลกสู่อวกาศ) 5.523B
5.523C 5.523D 5.523E
กิจการเคลื่อนที่
19.7-20.1
19.7-20.1
19.7-20.1
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A
5.516B 5.527A
5.516B 5.527A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
(อวกาศสู่โลก)
(อวกาศสู่โลก)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
5.524
5.529
5.524
20.1-20.2
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
20.2-21.2
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.524
21.2-21.4
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
21.4-22
21.4-22
21.4-22
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 5.208B
ผ่านดาวเทียม 5.208B
5.530A 5.530B 5.530D

5.530A

5.530A 5.530B 5.530D 5.531
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- 83 18.4-22 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

18.4-18.6
18.6-18.8

18.8-19.3
19.3-19.7

19.7-20.1

20.1-20.2

20.2-21.2

21.2-21.4

21.4-22

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.522B
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Fixed Wireless System
T-Fixed Wireless System

5.522A
กิจการประจาที่
T-Fixed Wireless System
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.523A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
T-Fixed Wireless System
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (โลกสู่อวกาศ)
5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)

กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.525 5.526 5.527 5.528
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.208B

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

5.530A 5.530B 5.530D
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22-22.21

เขตภูมิภำคที่ 1

22.21-22.5

22.5-22.55
22.55-23.15

23.15-23.55
23.55-23.6
23.6-24

24-24.05
24.05-24.25

24.25-24.45
กิจการประจาที่
24.45-24.65
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม

24.65-24.75
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.532B
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม

22-24.75 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149 5.532
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 5.532A
5.149
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.150
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
5.150
24.25-24.45
24.25-24.45
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
24.45-24.65
24.45-24.65
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุนาทาง
5.533
5.533
24.65-24.75
24.65-24.75
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่งผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
(โลกสู่อวกาศ) 5.532B
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
5.533
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- 85 22-24.75 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

22-22.21
22.21-22.5

22.5-22.55
22.55-23.15

23.15-23.55
23.55-23.6
23.6-24

24-24.05
24.05-24.25

24.25-24.45
24.45-24.65

24.65-24.75

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149 5.532
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 5.532A
5.149
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.150
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
5.150
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุนาทาง

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Fixed Wireless System
T-LPD/SRD
T-Fixed Wireless System
T-LPD/SRD

T-Fixed Wireless System
T-LPD/SRD
T-Fixed Wireless System
T-LPD/SRD

T-Fixed Wireless System
T-LPD/SRD
T-Fixed Wireless System
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD
T-Amateur
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

5.533
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.532B
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่

T-LPD/SRD

5.533
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เขตภูมิภำคที่ 1
24.75-25.25
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.532B
25.25-25.5

25.5-27

27-27.5
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
5.536
กิจการเคลื่อนที่
27.5-28.5

28.5-29.1

29.1-29.5

29.5-29.9
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A 5.539
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.541
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
5.540 5.542

24.75-29.9 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
24.75-25.25
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.535

เขตภูมิภำคที่ 3
24.75-25.25
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.535
กิจการเคลื่อนที่

กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.536
กิจการเคลื่อนที่
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.536B
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.536
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก) 5.536C
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
5.536A
27-27.5
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.536 5.537
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่ 5.537A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A 5.516B 5.539
กิจการเคลื่อนที่
5.538 5.540
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541
5.540
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A
5.539 5.541A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541
5.540
29.5-29.9
29.5-29.9
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.484A 5.484B
(โลกสู่อวกาศ) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A 5.539
5.516B 5.527A 5.539
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
(โลกสู่อวกาศ) 5.541
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.541
(โลกสู่อวกาศ)
5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.540 5.542
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- 87 24.75-29.9 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

24.75-25.25
25.25-25.5

25.5-27

27-27.5

27.5-28.5

28.5-29.1

29.1-29.5

29.5-29.9

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.535
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.536
กิจการเคลื่อนที่
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.536
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ)
5.536A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.536 5.537
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่ 5.537A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A
5.516B 5.539
กิจการเคลื่อนที่
5.538 5.540
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A
5.516B 5.523A 5.539
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541
5.540
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.516B
5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541
5.540
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A 5.484B
5.516B 5.527A 5.539
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)

เชิงอรรถประเทศไทย
T-LPD/SRD
T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

5.540
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29.9-30

เขตภูมิภำคที่ 1

30-31

31-31.3

31.3-31.5

31.5-31.8
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน
5.149 5.546
31.8-32

32-32.3

32.3-33

33-33.4
33.4-34.2

29.9-34.2 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
5.539
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541 5.543
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.338A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.542
กิจการประจาที่ 5.338A 5.543A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการความถีม่ าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ 5.544 5.545
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
31.5-31.8
31.5-31.8
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ)
(พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน
5.340
5.149
กิจการประจาที่ 5.547A
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก)
5.547 5.547B 5.548
กิจการประจาที่ 5.547A
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก)
5.547 5.547C 5.548
กิจการประจาที่ 5.547A
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
5.547 5.547D 5.548
กิจการประจาที่ 5.547A
กิจการวิทยุนาทาง
5.547 5.547E
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.549
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- 89 29.9-34.2 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

29.9-30

30-31

31-31.3

31.3-31.5

31.5-31.8

31.8-32.3

32.3-33

33-33.4
33.4-34.2

ประเทศไทย
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A
5.484B 5.516B 5.527A 5.539
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541
5.543
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.338A
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่ 5.338A 5.543A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ 5.544
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.149
กิจการประจาที่ 5.547A
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก)

เชิงอรรถประเทศไทย

5.547 5.548
กิจการประจาที่ 5.547A
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
5.547 5.548
กิจการประจาที่ 5.547A
กิจการวิทยุนาทาง
5.547
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
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34.2-34.7
34.7-35.2
35.2-35.5
35.5-36

36-37

37-37.5

37.5-38

38-39.5

39.5-40

เขตภูมิภำคที่ 1

34.2-40 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)
5.549
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ 5.550
5.549
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.549
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.549 5.549A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149 5.550A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.516B
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.547
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- 91 34.2-40 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

34.2-34.7

ประเทศไทย
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)

34.7-35.2

กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ

35.2-35.5

กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง

35.5-36

กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
5.549A
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.149 5.550A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
5.547

36-37

37-37.5

37.5-38

38-39.5

39.5-40

เชิงอรรถประเทศไทย
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40-40.5

เขตภูมิภำคที่ 1

40.5-41
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก)
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
5.547
41-42.5

42.5-43.5

43.5-47

47-47.2
47.2-47.5

40-47.5 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.516B
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
40.5-41
40.5-41
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) 5.516B
(อวกาศสู่โลก)
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
โทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก)
5.547
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.516B
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
5.547 5.551F 5.551H 5.551I
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.547
กิจการเคลื่อนที่ 5.553
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.554
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่
5.552A

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 93 40-47.5 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

40-40.5

40.5-41

41-42.5

42.5-43.5

43.5-47

47-47.2
47.2-47.5

ประเทศไทย
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.516B
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
5.547
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่
5.547 5.551H 5.551I
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.547
กิจการเคลื่อนที่ 5.553
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.554
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่
5.552A

เชิงอรรถประเทศไทย
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เขตภูมิภำคที่ 1
47.5-47.9
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.552
(อวกาศสู่โลก) 5.516B 5.554A
กิจการเคลื่อนที่
47.9-48.2

48.2-48.54
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.552
(อวกาศสู่โลก) 5.516B 5.554A
5.555B
กิจการเคลื่อนที่
48.54-49.44
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่
5.149 5.340 5.555
49.44-50.2
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(โลกสู่อวกาศ) 5.338A 5.552
(อวกาศสู่โลก) 5.516B
5.554A 5.555B
กิจการเคลื่อนที่
50.2-50.4
50.4-51.4

51.4-52.6
52.6-54.25
54.25-55.78

47.5-55.78 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
47.5-47.9
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่
5.552A
48.2-50.2
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.516B 5.338A
5.552
กิจการเคลื่อนที่

5.149 5.340 5.555
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
5.547 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.556B
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- 95 47.5-55.78 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

47.5-47.9

47.9-48.2

48.2-50.2

50.2-50.4
50.4-51.4

51.4-52.6
52.6-54.25
54.25-55.78

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่

เชิงอรรถประเทศไทย

กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.552
กิจการเคลื่อนที่
5.552A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.338A
5.552
กิจการเคลื่อนที่

5.149 5.340 5.555
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
5.547 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
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เขตภูมิภำคที่ 1
55.78-56.9

56.9-57

57-58.2

58.2-59

59-59.3

59.3-64

64-65

65-66

55.78-66 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่ 5.557A
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547 5.557
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.558A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547 5.557
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547 5.557
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.559
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.559
5.138
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.547 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ
5.547

เขตภูมิภำคที่ 3
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- 97 55.78-66 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

55.78-56.9

56.9-57

57-58.2

58.2-59

59-59.3

59.3-64

64-65

65-66

ประเทศไทย
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่ 5.557A
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.558A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.547 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.556A
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.559
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.559
5.138
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
5.547 5.556
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
กิจการวิจัยอวกาศ
5.547

เชิงอรรถประเทศไทย

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD

T-LPD/SRD
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66-71

71-74

74-76

76-77.5

77.5-78

78-79

79-81

เขตภูมิภำคที่ 1

66-81 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.553 5.558
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.554
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.561
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.149
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.559B
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.149
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.149 5.560
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.149
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- 99 66-81 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

66-71

71-74

74-76

76-77.5

77.5-78

78-79

79-81

ประเทศไทย
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.553 5.558
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.554
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.561
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.149
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง 5.559B
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.149
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.149 5.560
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.149

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System

T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD

T-Amateur
T-LPD/SRD

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560
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81-84

84-86

เขตภูมิภำคที่ 1

81-86 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
เขตภูมิภำคที่ 3
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ ลก)
5.149 5.561A
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.561B
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 101 81-86 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

81-84

84-86

ประเทศไทย
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)
5.149
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม(โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Fixed Wireless System

T-Fixed Wireless System
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86-92

เขตภูมิภำคที่ 1

92-94

94-94.1

94.1-95

95-100

100-102

102-105

105-109.5

109.5-111.8

86-111.8 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.562 5.562A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.149 5.554
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.341
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.341
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149 5.341
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.341

เขตภูมิภำคที่ 3

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 103 86-111.8 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

86-92

92-94

94-94.1

94.1-95

95-100

100-102

102-105

105-109.5

109.5-111.8

ประเทศไทย
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่ 5.338A
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.562 5.562A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.149 5.554
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340

เชิงอรรถประเทศไทย
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เขตภูมิภำคที่ 1
111.8-114.25

114.25-116

116-119.98

111.8-119.98 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149 5.341
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.341
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562C
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.341

เขตภูมิภำคที่ 3

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 105 111.8-119.98 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

111.8-114.25

114.25-116

116-119.98

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562C
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)

เชิงอรรถประเทศไทย

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 106 -

เขตภูมิภำคที่ 1
119.98-122.25

122.25-123

123-130

130-134

134-136
136-141

141-148.5

148.5-151.5

119.98-151.5 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562C
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.138 5.341
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.138
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 5.562D
5.149 5.554
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.562E
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.562A
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.149
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340

เขตภูมิภำคที่ 3

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 107 119.98-151.5 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

119.98-122.25

122.25-123

123-130

130-134

134-136
136-141

141-148.5

148.5-151.5

ประเทศไทย
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562C
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.138
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุสมัครเล่น
5.138
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.554
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.562E
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.562A
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.149
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Amateur

T-Amateur
T-Amateur
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เขตภูมิภำคที่ 1
151.5-155.5

155.5-158.5

151.5-158.5 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149 5.562F 5.562G

เขตภูมิภำคที่ 3

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 109 151.5-158.5 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

151.5-155.5

155.5-158.5

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149 5.562F 5.562G
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158.5-164

เขตภูมิภำคที่ 1

164-167

167-174.5

174.5-174.8
174.8-182
182-185

185-190
190-191.8
191.8-200

158.5-200 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
5.149 5.562D
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562H
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562H
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.149 5.341 5.554

เขตภูมิภำคที่ 3
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- 111 158.5-200 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

158.5-164

164-167

167-174.5

174.5-174.8
174.8-182
182-185

185-190
190-191.8
191.8-200

ประเทศไทย
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
5.149
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562H
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 5.562H
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ 5.558
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.149 5.554
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200-209

209-217

217-226

226-231.5

231.5-232
232-235

235-238

238-240

240-241
241-248

เขตภูมิภำคที่ 1

200-248 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.341 5.563A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.341
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149 5.341
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.563A 5.563B
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.138 5.149

เขตภูมิภำคที่ 3
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- 113 200-248 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร

200-209

209-217

217-226

226-231.5

231.5-232
232-235

235-238

238-240

240-241
241-248

ประเทศไทย
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.563A
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 5.562B
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.563A 5.563B
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
5.138 5.149

เชิงอรรถประเทศไทย

T-Amateur
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248-250

250-252

252-265

265-275

275-3 000

เขตภูมิภำคที่ 1

248-3 000 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
เขตภูมิภำคที่ 2
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.563A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.149 5.554
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.563A
(ไม่ได้รับการกาหนด) 5.565

เขตภูมิภำคที่ 3

ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 115 248-3 000 GHz
กำรกำหนดให้กับกิจกำร
248-250

250-252

252-265

265-275

275-3 000

ประเทศไทย
กิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)
5.340 5.563A
กิจการประจาที่
กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
กิจการวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
5.149 5.554
กิจการประจาที่
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
กิจการเคลื่อนที่
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
5.149 5.563A
(ไม่ได้รับการกาหนด) 5.565

เชิงอรรถประเทศไทย
T-Amateur
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ภำคผนวก ก
รูปแบบและลักษณะทั่วไปของตารางกาหนดคลื่นความถี่
1. “ตารางกาหนดคลื่นความถี่ ” หมายความว่า การกาหนดย่านความถี่ของกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการอื่น เพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช.
กาหนด
2. การกาหนดย่านความถี่แต่ละย่านความถี่ แสดงเป็นตารางในหน้าเลขคู่ และตารางในหน้าเลขคี่ ตั้งแต่
หน้า 2 จนถึงหน้า 115 โดยใช้ตารางในหน้าเลขคู่ และตารางในหน้าเลขคีป่ ระกอบกัน
3. ตารางในหน้าเลขคู่ แสดงการกาหนดย่านความถีใ่ นเขตภูมิภาค 3 เขตภูมิภาค
โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่อง
1) ช่องที่ 1 แสดงการกาหนดย่านความถี่ในเขตภูมิภาค 1
2) ช่องที่ 2 แสดงการกาหนดย่านความถี่ในเขตภูมิภาค 2
3) ช่องที่ 3 แสดงการกาหนดย่านความถี่ในเขตภูมิภาค 3
ในกรณีที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องระหว่างเขตภูมิภาค การกาหนดย่านความถีน่ ั้น ๆ กาหนดให้ใช้ในกิจการเดียวกัน
ตารางในหน้าเลขคู่นี้แปลเป็นภาษาไทยจากตารางกาหนดความถี่ในมาตรา 5 ของข้อบังคับวิทยุ ปี ค.ศ.
2016 ฉบับภาษาอังกฤษ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
4. กิจการซึ่งขีดเส้นใต้ไว้ กิจการนั้นจัดเป็นกิจการหลักในย่านความถี่นั้นๆ กิจการหลัก ในตารางกาหนด
คลื่ น ความถี่ จะเรีย งล าดับ ตามตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส ซึ่งการเรียงล าดับนี้มิได้แสดงล าดับความสาคัญ
มากกว่ากัน หรือแสดงลาดับความสาคัญน้อยกว่ากัน ของกิจการหลักแต่ละกิจการแต่อย่างใด
5. กิจการซึ่งมิได้ขีดเส้นใต้ไว้ กิจการนั้นจัดเป็นกิจการรองในย่านความถี่นั้น ๆ กิจการรองในตารางกาหนด
คลื่ น ความถี่ จะเรี ย งล าดับ ตามตัว อักษรภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งการเรียงล าดั บ นี้มิ ได้แสดงล าดับ ความส าคั ญ
มากกว่ากัน หรือแสดงลาดับความสาคัญน้อยกว่ากัน ของกิจการรองแต่ละกิจการแต่อย่างใด
สถานีในกิจการรองต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานีในกิจการหลัก และไม่สามารถร้องขอการคุ้มครอง
การรบกวนจากสถานีในกิจการหลัก
6. ดรรชนี ข องเชิ งอรรถระหว่างประเทศเริ่มต้น จากดรรชนี 5.53 เรียงตามล าดั บ จนถึ งดรรชนี 5.565
ดรรชนีบางดรรชนี ตัวอย่าง เช่น ดรรชนี 5.63 ดรรชนี 5.81 เป็นต้น ไม่ปรากฏในตารางกาหนดคลื่นความถี่
เนื่องจากเชิงอรรถดังกล่าวเป็นเชิงอรรถที่ถูกยกเลิกแล้ว เชิงอรรค 5.53 ถึงเชิงอรรถ 5.565 เป็นข้อกาหนด
ในมาตรา 5 ของข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
7. ตัวเลขที่ปรากฏทางด้านขวาของกิจการและตัวเลขที่ปรากฏด้านล่างขอบการกาหนดย่านความถี่วิทยุ
เป็ นดรรชนีของเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือกาหนดย่านความถี่นั้น ๆ ดรรชนีของ
เชิงอรรถที่ปรากฏทางด้านขวาของกิจการใด ให้ใช้เชิงอรรถดังกล่าวกับกิจการนั้นเท่านั้น ดรรชนีของเชิงอรรถ
ที่ปรากฏด้านล่างของการกาหนดย่านความถี่ใด ให้ใช้เชิงอรรถนั้นกับการกาหนดย่านความถี่นั้นทั้งย่าน
โดยจะแสดงเฉพาะดรรชนีของเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดคลื่นความถี่ของประเทศ
ไทยเท่านั้น
8. ตารางในหน้าเลขคี่ แสดงการกาหนดย่านความถี่ของประเทศไทย
8.1 ตารางแบ่งออกเป็น 2 ช่อง
1) ช่องที่ 1 แสดงการกาหนดย่านความถี่ของประเทศไทย ซึ่งการกาหนดย่านความถี่สอดคล้อง
กับการกาหนดย่านความถี่ในเขตภูมิภาค 3
2) ช่องที่ 2 แสดงดรรชนีของเชิงอรรถประเทศไทย
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8.2 ในแต่ละแถวของตาราง หากมีการแรเงา หมายความว่า การกาหนดย่านความถี่นั้นของประเทศไทย
แตกต่างกับการกาหนดย่านความถี่นั้นของเขตภูมิภาค 3
9. ตารางกาหนดคลื่นความถี่ของประเทศไทย จัดทาขึ้นตามแนวทางในการจัดทาตารางกาหนดคลื่นความถี่ตามหลัก
สากล ดังนี้
1) กาหนดย่านความถี่ส่วนใหญ่ สาหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการกาหนดความถี่ในเขตภูมิภาค 3 ทุกกิจการ
2) กาหนดย่านความถี่บางย่านความถีเ่ ฉพาะกิจการบางกิจการ เหมือนการกาหนดความถี่ในเขตภูมิภาค 3
โดยกาหนดเฉพาะกิจการที่ใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
3) กาหนดย่านความถี่บางย่านความถี่ สาหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการกาหนดความถี่ในเขตภูมิภาค 3 ทุก
กิจการ โดยกาหนดกิจการอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ด้วย ทั้งนี้ กิจการที่กาหนดเพิ่มเติมเป็นไปตามเชิงอรรถระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง
4) กาหนดย่านความถี่บางย่านความถี่ สาหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการกาหนดความถี่ในเขตภูมิภาค 3 โดย
ปรับระดับสถานะของกิจการหลักบางกิจการลงเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่ในประเทศไทย
5) กาหนดย่านความถี่บางย่านความถี่ สาหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการกาหนดความถี่ในเขตภูมิภาค 3 หรือ
เหมือนเฉพาะกิจการบางกิจการ หรือเหมือนเฉพาะแถบคลื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของย่านความถี่นั้น โดยลดระดับสถานะ
ของกิจการหลักบางกิจการลงเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ใน
ประเทศไทย
6) กาหนดย่านความถี่บางย่านความถี่สาหรับกิจการต่าง ๆ ไม่เหมือนการกาหนดความถี่ของเขตภูมิภาค 3
ทั้งนี้ กิจการที่กาหนดเป็นไปตามเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง
10. ภาคผนวก ข แสดงการแบ่งเขตภูมิภาค คาอธิบายคาศัพท์และความหมายที่ใช้ในตารางกาหนดคลื่นความถี่ฉบับนี้
11. ภาคผนวก ค สรุปสาระสาคัญของมาตรา ภาคผนวก ข้อมติ และข้อเสนอแนะที่อ้างอิงในเชิงอรรถระหว่าง
ประเทศ
12. ภาคผนวก ง แสดงคาแปลภาษาไทย และคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
13. เชิงอรรถระหว่างประเทศ แสดงรายละเอียดของเชิงอรรถ 5.53 ถึง 5.565 ซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย
จากมาตรา 5 ของข้อบังคับวิทยุ ปี ค.ศ.2016 ฉบับภาษาอังกฤษ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เชิงอรรถ
ซึ่งมีวงเล็บ (WRC-97) หรือวงเล็บ (WRC-2000) หรือวงเล็บ (WRC-03) หรือวงเล็บ (WRC-07) หรือวงเล็บ (WRC-12)
หรือวงเล็บ (WRC-15) กากับต่อท้ายเชิงอรรถไว้ด้วยนั้น เชิงอรรถดังกล่าวนี้บางเชิงอรรถเป็นเชิงอรรถเดิมซึ่งมีการ
ปรับปรุงข้อความใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับปรุงในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคมในปี ค.ศ.นั้นๆ และเชิงอรรถดังกล่าวบางเชิงอรรถเป็นเชิงอรรถใหม่ ซึ่งมีการบรรจุเพิ่มเติมไว้ในมาตรา 5 ของ
ข้อบังคับวิทยุในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมในปี ค.ศ. นั้นๆ (หมายเหตุ WRC-97 WRC-2000
WRC-03 WRC-07 WRC-12 และ WRC-15 หมายถึง การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมในปี ค.ศ.1997
ปี ค.ศ. 2000 ปี ค.ศ. 2003 ปี ค.ศ. 2007 ปี ค.ศ. 2012 และปี ค.ศ. 2015 ตามลาดับ)
14. เชิงอรรถ ตามที่ อ้างอิ งไว้ในช่อ งที่ 2 ของตารางก าหนดคลื่ น ความถี่ข องประเทศไทย ในหน้ าเลขคี่ แสดง
รายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ในย่านความถี่ตา่ ง ๆ ของประเทศไทย
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ภำคผนวก ข
คำศัพท์และควำมหมำย ซึ่งใช้ในตำรำงกำหนดคลื่นควำมถี่
1. เขตภูมิภาค
เขตภูมิภำคตำมตำรำงกำหนดคลื่นควำมถี่ แบ่งออกเป็น 3 เขตภูมิภำค ดังนี้

เขตภูมิภาค 1: เขตภูมิภาค 1 ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตแนวเส้น A ทางทิศตะวันออกไปจนสุดเขต
แนวเส้น B ทางทิศตะวันตก ยกเว้นดินแดนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตแนวดังกล่าว
นอกจากนี้ เขตภูมิภาค 1 ยังรวมถึงดินแดนทั้งหมดของประเทศอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย
จอร์เจีย คาซัคสถาน มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ตุรกี ยูเครน และ
พื้นที่ทางตอนเหนือของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตแนวเส้น A ไปจนถึงเขตแนวเส้น C
เขตภูมิภาค 2: เขตภูมิภาค 2 ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตแนวเส้น B ทางทิศตะวันออกไปจนสุดเขต
แนวเส้น C ทางทิศตะวันตก
เขตภูมิภาค 3: เขตภูมิภาค 3 ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตแนวเส้น C ทางทิศตะวันออกไปจนสุดเขต
แนวเส้ น A ทางทิศ ตะวัน ตก ยกเว้น ดิ นแดนของประเทศอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน สหพั น ธรัฐรัส เซี ย
จอร์เจีย คาซัคสถาน มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ตุรกี ยูเครน และ
พื้น ที่ท างตอนเหนื อของสหพัน ธรัฐ รัส เซีย นอกจากนี้ เขตภู มิภ าค 3 ยังรวมถึงดิน แดนของสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่านที่ตั้งนอกเขตแนวดังกล่าว
เส้น A: เส้น A เริ่มต้น จากขั้วโลกเหนือไปตามเส้นเมอริเดียน 40° ตะวันออกของกรีนิชถึงเส้ น
ขนาน 40° เหนือ จากนั้น ลากเส้นตรงตามส่วนโค้งของโลกไปถึงจุดตัดของเส้นเมอริเดียน 60° ตะวันออก
กับเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ จากนั้นลากตามเส้นเมอริเดียน 60° ตะวันออกไปถึงขั้วโลกใต้
เส้น B: เส้น B เริ่มต้นจากขั้วโลกเหนือไปตามเส้นเมอริเดียน 10° ตะวันตกของกรีนิชไปถึงจุดตัด
กับ เส้ น ขนาน 72° เหนื อ จากนั้ น ลากเส้ น ตรงตามส่ ว นโค้งของโลกไปถึงจุด ตัด ของเส้ น เมอริเดี ยน 50°
ตะวันตกกับเส้นขนาน 40° เหนือ จากนั้น ลากเส้นตรงตามส่วนโค้งของโลกไปถึงจุดตัดกับเส้นเมอริเดียน
20° ตะวันตกกับเส้นขนาน 10° ใต้ จากนั้นลากตามเส้นเมอริเดียน 20° ตะวันตกไปถึงขั้วโลกใต้
เส้น C: เส้น C เริ่มต้นจากขั้วโลกเหนือ ตามส่วนโค้งของโลกไปถึงจุดตัดของเส้นขนาน 65° 30
ลิปดาเหนือกับเขตแดนระหว่างประเทศในช่องแคบแบริง จากนั้น ลากเส้นตรงตามส่วนโค้งของโลกไปถึง
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จุดตัดของเส้นเมอริเดียน 165° ตะวันออกของกรีนิชกับเส้นขนาน 50° เหนือ จากนั้นลากเส้นตรงตามส่วน
โค้งของโลกไปถึงจุดตัดของเส้นเมอริเดียน 170° ตะวันตกกับเส้นขนาน 10° เหนือ จากนั้นลากตามเส้น
ขนาน 10° เหนื อ ไปถึ งจุ ด ตั ด กั บ เส้ น เมอริเดี ย น 120° ตะวั น ตก จากนั้ น ลากตามเส้ น เมอริเดี ย น 120°
ตะวันตกไปถึงขั้วโลกใต้
2. การกาหนดเพิ่มเติม
1) การกาหนดเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่เล็กกว่าเขตภูมิภาค หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นการ
กาหนดย่านความถี่นั้นๆในพื้นที่นั้น หรือในประเทศนั้น สาหรับกิจการใดกิจการหนึ่ง หรือหลายกิจการ
เพิ่มเติมจากกิจการที่กาหนดไว้ในตารางกาหนดคลื่นความถี่
2) ในกรณีที่เชิงอรรถมิได้ระบุข้อจากัดในการดาเนินกิจการที่กาหนดเพิ่มเติม หรือระบุข้อจากัดใน
การดาเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากข้อจากัดที่ให้ดาเนินกิจการที่กาหนดเพิ่มเติมเฉพาะในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกรณีนี้ สถานีในกิจการที่กาหนดเพิ่มเติมมีสิทธิในการดาเนิน
กิจการเท่าเทียมกับสถานีในกิจการหลักอื่นๆ
3) นอกจากข้อจากัดที่ให้ดาเนินกิจการเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง
แล้ว ในกรณีที่มีการกาหนดข้อจากัดใดๆเพิ่มเติม ข้อกาหนดนั้นๆ จะระบุไว้ในเชิงอรรถของตารางกาหนด
คลื่นความถี่
3. การกาหนดเผื่อเลือก
1) การกาหนดในพื้นที่ที่เล็กกว่าเขตภูมิภาค หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นการกาหนดย่าน
ความถี่สาหรับกิจการอื่น แทนกิจการที่กาหนดไว้ในตารางกาหนดคลื่นความถี่ในพื้นที่นั้นหรือในประเทศ
นั้น
2) ในกรณีที่เชิงอรรถ มิได้ระบุข้อจากัดในการดาเนินกิจการที่กาหนดแทนตามข้อ 1 หรือระบุ
ข้อจากัดในการดาเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากข้อจากัดที่ให้ดาเนินกิจการเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกรณีนี้ สถานีในกิจการนี้มีสิทธิในการดาเนินกิจการเท่าเทียมกับ
สถานีในกิจการหลักอื่นๆ ในพื้นที่อื่นๆ หรือในประเทศอื่นๆ
3) นอกจากข้อจากัดที่ให้ดาเนินกิจการเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง
แล้ว ในกรณีที่มีการกาหนดข้อจากัดใดๆเพิ่มเติม ข้อกาหนดนั้นๆ จะระบุไว้ในเชิงอรรถของตารางกาหนด
คลื่นความถี่
4. ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน
เชิงอรรถนี้ ใช้ในกรณีที่การจัดเป็นกิจการหลัก หรือการจัดเป็นกิจการรองในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง แตกต่างจากการจัดเป็นกิจการหลัก หรือการจัดเป็นกิจการรองในเขตภูมิภาคนั้น ซึ่งบางกรณีเป็นการ
ยกระดับจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ตัวอย่าง เช่น ข้อ 5.204 เป็นต้น
5. กำรรบกวนอย่ำงรุนแรง
การรบกวนอย่างรุนแรง หมายถึง การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการทางานของกิจการวิทยุนาทาง
หรือ กิจ การเพื่ อ ความปลอดภั ย หรื อ การรบกวนที่ ท าให้ เกิ ดผลเสี ย อย่ างร้ายแรง หรือขั ดขวาง หรือ
ขัดจังหวะเป็นช่วงๆ ต่อการดาเนินกิจการต่างๆ ตามข้อบังคับวิทยุ
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6. ควำมหมำยของกิจกำร สถำนี และอุปกรณ์ต่ำงๆ
กิจการประจาที่: การรับ – ส่งคลื่นวิทยุระหว่างจุดประจาที่ ซึ่งกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
สถานีฐานลอยระยะสูง หมายถึง สถานีที่ตั้งบนฐานลอย ณ ระดับความสูง 20 ถึง 50 กิโลเมตร ณ
ตาแหน่งประจาที่ ซึ่งกาหนดไว้เป็นการเฉพาะในเชิงสัมพัทธ์กับโลก
กิจการประจาที่ ผ่านดาวเทียม: การรับ - ส่งคลื่นวิทยุระหว่างสถานีภาคพื้นดิน ณ ตาแหน่งที่
กาหนด เมื่อใช้ดาวเทียมหนึ่งดวงหรือใช้ดาวเทียมมากกว่าหนึ่งดวง ตาแหน่งที่กาหนดอาจเป็นจุดประจาที่
ซึ่งกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือจุดประจาที่ใดๆ ภายในพื้นที่ที่กาหนด ในบางกรณี กิจการนี้รวมถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมกับดาวเทียม ซึ่งอำจดำเนินงำนในกิจการระหว่างดาวเทียมด้วย กิจการประจาที่
ผ่านดาวเทียมยังอาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของกิจการวิทยุคมนาคมอวกาศอื่นๆ
สถานีภาคพื้นดิน: สถานีที่ตั้งบนพื้นผิวโลก หรือ สถานีที่อยู่ภายในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของโลก
ซึง่
- ติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศอย่างน้อยหนึ่งสถานี หรือ
- ติดต่อสื่อสารกับสถานีภาคพื้นดินอย่างน้อยหนึ่งสถานี โดยติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมอย่าง
น้อยหนึ่งดวง
สถานีภาคพื้นโลก: สถานีที่ดาเนินกิจการบนพื้นโลก ซึ่งมิได้ติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศ หรือ
ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ: ข่ายเชื่อมโยงจากสถานีภาคพื้นดิน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งใดๆ
เชื่อมโยงไปยังสถานีอวกาศ หรือ เชื่อมโยงจากสถานีอวกาศไปยังสถานีภาคพื้นดิน โดยส่งข้อมูลข่าวสารใน
กิจการวิทยุคมนาคมอวกาศกิจการต่างๆ นอกเหนือจากกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน
ข้างต้นอาจตั้งอยู่ ณ จุดประจาที่ ซึ่งกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรืออาจตั้งอยู่ ณ จุดประจาที่ใดๆ ภายใน
พื้นที่ซึ่งกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
กิจการระหว่างดาวเทียม: กิจการวิทยุคมนาคมในการเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียม
กิจการปฏิบัติการอวกาศ: กิจการวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องเฉพาะการปฏิบัติการของยานอวกาศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามในอวกาศ โทรมาตรอวกาศ และการสั่งงานระยะไกลทางอวกาศ
กิจการเคลื่อนที่: การรับ – ส่งคลื่นวิทยุ ระหว่างสถานีเคลื่อนที่และสถานีทางบก หรือระหว่าง
สถานีเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม: การรับ - ส่งคลื่นวิทยุ
– ระหว่างสถานีภาคพื้นดินเคลื่อนที่ และสถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรือสถานีอวกาศมากกว่า
หนึ่งสถานี หรือระหว่างสถานีอวกาศในกิจการนี้ หรือ
– ระหว่างสถานี ภ าคพื้ นดิ นเคลื่ อ นที่ โดยผ่ านสถานีอวกาศหนึ่งสถานีห รือสถานีอวกาศ
มากกว่า หนึ่งสถานี
กิจ การนี้ อาจรวมถึง ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจาเป็ นต้องใช้ในการ
ดาเนินกิจการ
กิจ การเคลื่ อนที่ ทางบก: กิจการเคลื่ อนที่ ระหว่างสถานี ฐ านและสถานีเคลื่ อนที่ ทางบก หรือ
ระหว่างสถานีเคลื่อนที่ทางบก
กิจ การเคลื่ อนที่ ท างบกผ่ านดาวเที ยม: กิจการเคลื่ อนที่ ผ่ านดาวเทียมซึ่งมี ส ถานีภ าคพื้ นดิ น
เคลื่อนที่ ตั้งอยู่บนพื้นดิน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล: กิจการเคลื่อนที่ระหว่างสถานีฝั่งและสถานีเรือ หรือระหว่างสถานีเรือ
หรือระหว่างสถานีสื่อสารบริเวณเรือ สถานียานช่วยชีวิต และสถานีวิทยุบอกตาแหน่งฉุกเฉิน อาจเข้าร่วม
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลนี้ได้ด้วย
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กิจการเคลื่อนที่ ทางทะเลผ่านดาวเทียม: กิจการเคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียมซึ่งมีสถานีภาคพื้นดิน
เคลื่อนทีต่ ั้งอยู่บนเรือ สถานียานช่วยชีวิตและสถานีวิทยุบอกตาแหน่งฉุกเฉินอาจเข้าร่วมกิจการนี้ได้ด้วย
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน: กิจการเคลื่อนที่ระหว่างสถานีทางการบินและสถานีอากาศยาน หรือ
ระหว่างสถานีอากาศยาน ซึ่งสถานียานช่วยชีวิตอาจเข้าร่วมกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนี้ด้วย ในกรณีของ
สถานีวิทยุบอกตาแหน่งฉุกเฉินอาจเข้าร่วมกิจการนี้ด้วยโดยใช้คลื่นความถี่ซึ่งกาหนดให้ใช้ในเหตุประสบภัย
และในภาวะฉุกเฉิน
สถานีทางการบิน: สถานีทางบกในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ในบางกรณี สถานีทางการบินอาจ
ตั้งอยู่บนเรือ หรือตั้งอยู่บนแท่นกลางทะเล
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ : กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ซึ่งสงวนไว้เพื่อ
การสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และการบินตามปกติ ในเส้นทางบินพลเรือนในประเทศหรือระหว่าง
ประเทศเป็นหลัก
กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น นอกเส้ น ทางบิ น พาณิ ช ย์ : กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสาร รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานทางการบินนอกเส้นทางบินพล
เรือนในประเทศหรือระหว่างประเทศเป็นหลัก
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม: กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งมีสถานีภาคพื้นดิน
เคลื่อนที่ตั้งอยู่บนอากาศยาน สถานียานช่วยชีวิตและสถานีวิทยุบอกตาแหน่งฉุกเฉินอาจเข้าร่วมกิจการนี้ได้
ด้วย
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเที ยม ในเส้นทางบินพาณิชย์: กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ผ่านดาวเทียมซึ่งสงวนไว้เพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการบินตามปกติในเส้นทางบินพล
เรือนในประเทศหรือระหว่างประเทศเป็นหลัก
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา: กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของวิทยุตรวจ
การณ์และตรวจค้นหาตาแหน่ง ความเร็ว และ/หรือลักษณะอื่นๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการได้มาซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับตาแหน่ง ความเร็ว แล/หรือลักษณะอื่นๆโดยอาศัยคุณสมบัติของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม: กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงค์
ของวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา โดยใช้สถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรือมากกว่าหนึ่งสถานี
กิจการนี้ อาจรวมถึง ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ในการดาเนิน
กิจการ
กิจการวิทยุนาทาง: กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาเพื่อวัตถุประสงค์ของวิทยุนาทาง
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม: กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมเพื่อ
วัตถุประสงค์ของวิทยุนาทาง
กิจการนี้อาจรวมถึง ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ในการดาเนิน
กิจการ
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล: กิจการวิทยุนาทางเพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน : กิจการวิทยุนาทางเพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง: กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาเพื่อวัตถุประสงค์ของวิทยุหา
ตาแหน่ง
กิจ การช่วยอุตุ นิยมวิทยา: กิจ การวิท ยุคมนาคมซึ่งใช้เพื่องานอุตุนิ ยมวิทยา รวมทั้งการอุท ก
ศาสตร์ การสังเกตการณ์ และการสารวจ
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กิจการสารวจพิภ พผ่านดาวเทียม: กิจการวิทยุคมนาคมระหว่างสถานีภ าคพื้นดิน และสถานี
อวกาศหนึ่งสถานีหรือมากกว่าหนึ่งสถานี โดยอาจรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างสถานีอวกาศ เพื่อการส่ง การ
รับข่าวสาร ดังนี้
– ข่าวสารเกี่ ย วกับ ลั กษณะของโลก และปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ รวมทั้ งข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ
สถานะของสิ่งแวดล้อม จากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟ หรืออุปกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซีฟ
ที่ติดตั้งบนดาวเทียม
– ข่าวสารดังกล่าว ข้างต้นจากอากาศยาน หรือจากภาคพื้นโลก
– ข่าวสารดังกล่าวที่อาจเผยแพร่ไปยังสถานีภาคพื้นดินในระบบที่เกี่ยวข้อง
– ทั้งนี้ อาจรวมถึงการสอบถามระหว่างกันและกันด้วย
กิจการนี้อาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจาเป็นในการดาเนินกิจการ
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟ หมายถึง อุปกรณ์ตรวจวัดในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม หรือ
ในกิจการวิจัยอวกาศ โดยการได้มาซึ่งข้อมูล อาศัยการส่ง และการรับคลื่นวิทยุ
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซีฟ หมายถึง อุปกรณ์ตรวจวัดในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม หรือ
ในกิจการวิจัยอวกาศ โดยการได้มาซึ่งข้อมูล อาศัยการรับคลื่นวิทยุที่มีแหล่งกาเนิดตามธรรมชาติ
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม: กิจการส ารวจพิภ พผ่านดาวเทียมเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
อุตุนิยมวิทยา
กิ จ การความถี่ ม าตรฐานและสั ญ ญาณเวลา: กิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคมเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคนิค และวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยการส่งความถี่วิทยุที่กาหนดไว้ การส่งสัญญาณเวลา หรือ
ส่งทั้งความถี่วิทยุที่กาหนดไว้ และสัญญาณเวลา ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูง เพื่อให้รับไปใช้งานได้โดยทั่วไป
กิ จ การความถี่ ม าตรฐานและสั ญ ญาณเวลาผ่ า นดาวเที ย ม: กิ จ การความถี่ ม าตรฐานและ
สัญญาณเวลาที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียม ส่งความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
กิจการนี้อาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ในการดาเนินกิจการ
กิ จ การวิ จั ย อวกาศ: กิ จ การวิท ยุ ค มนาคม ซึ่ ง ใช้ ย านอวกาศหรื อ วั ต ถุ อื่ น ๆ ในอวกาศ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
อวกาศห้วงลึก หมายถึง อวกาศ ซึ่งห่างไกลจากโลก เท่ากับหรือมากกว่า 2 ล้านกิโลเมตร
กิ จ การวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น : กิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคมเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการฝึ ก ฝนตนเอง ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน และในการทดสอบทางเทคนิคโดยนักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้แก่ บุคคลที่
ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเป็นการส่วนตัว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทาง
การเงิน
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม: กิจการวิทยุคมนาคมที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียมเพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
กิจการวิทยุดาราศาสตร์: กิจการที่เกี่ยวข้องกับงานดาราศาสตร์ในการรับคลื่นวิทยุจากอวกาศ
กิจการเพื่อความปลอดภัย: กิจการวิทยุคมนาคมใดๆที่ใช้เป็นการถาวร หรือใช้เป็นการชั่วคราว
เพื่อรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
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ภำคผนวก ค
มำตรำ ภำคผนวก ข้อมติ และข้อเสนอแนะที่อ้ำงอิงในเชิงอรรถระหว่ำงประเทศ
“ ข้อบังคับวิทยุ ” หมายถึง ข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2016 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
“มำตรำ” หมายถึง มาตราของข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2016 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
รวมทั้งข้อกาหนดของมาตราต่างๆ ด้วย ตัวอย่าง เช่น ข้อ 5.29 ข้อ 9.11A ข้อ 21.16.2 เป็นข้อกาหนด
ของมาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 21 ตามลาดับ
“ภำคผนวก” หมายถึง ภาคผนวกของข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2016 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ
“ข้อมติ” หมายถึง ข้อมติของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม
“ ข้อเสนอแนะ ” หมายถึง ข้อเสนอแนะในข้อบังคับวิทยุ ฉบับ ปี ค.ศ. 2016 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ
“ข้อเสนอแนะ ITU-R ” หมายถึง ข้อเสนอแนะของสานักงานวิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ
“สำนักงำนวิทยุคมนำคม” หมายถึง สานักงานวิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
“หน่วยงำนของรัฐ” หมายถึง หน่วยงานของรัฐใดๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในธรรมนูญของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ อนุสัญญาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และข้อบังคับ
ทางการบริหาร
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ภำคผนวก ง
คำแปลภำษำไทย และคำศัพท์ภำษำอังกฤษ
1. หมวดกิจกำร (Service) (เรียงตำมลำดับอักษรไทย)
คำศัพท์
คำแปล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
broadcasting service
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
broadcasting-satellite service
กิจการเคลื่อนที่
mobile service
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
aeronautical mobile service
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ aeronautical mobile (OR) service
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ aeronautical mobile (R) service
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ aeronautical mobile-satellite (R) service
ผ่านดาวเทียม
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม
aeronautical mobile-satellite service
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
maritime mobile service
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม
maritime mobile-satellite service
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
land mobile service
กิจการเคลื่อนที่ทางบกผ่านดาวเทียม
land mobile-satellite service
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
mobile-satellite service
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
standard frequency and time signal
service
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่าน
standard frequency and time signalดาวเทียม
satellite service
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
meteorological aids service
กิจการปฏิบัติการอวกาศ
space operation service
กิจการประจาที่
fixed service
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
fixed-satellite service
กิจการเพื่อความปลอดภัย
safety service
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
inter-satellite service
กิจการวิจัยอวกาศ
space research service
กิจการวิทยุดาราศาสตร์
radio astronomy service
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
radiodetermination service
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่าน
radiodetermination-satellite service
ดาวเทียม
กิจการวิทยุนาทาง
radionavigation service
กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
radionavigation-satellite service
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
aeronautical radionavigation service
กิจการวิทยุนาทางทางการบินผ่านดาวเทียม
aeronautical radionavigation-satellite
service
กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
maritime radionavigation service
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คำศัพท์
คำแปล
กิจการวิทยุนาทางทางทะเลผ่านดาวเทียม
maritime radionavigation- satellite service
กิจการวิทยุสมัครเล่น
amateur service
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
amateur-satellite service
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
radiolocation service
กิจการวิทยุหาตาแหน่งผ่านดาวเทียม
radiolocation-satellite service
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
Earth exploration-satellite service
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
meteorological-satellite service
(R) : route หมายถึง ในเส้นทางบินพาณิชย์
(OR) : off – route หมายถึง นอกเส้นทางบินพาณิชย์
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2. หมวดคาศัพท์เฉพาะซึ่งปรากฏในตารางกาหนดคลื่นความถี่
คำแปล
การระบุบ่งชี้ดาวเทียม
พาสซีฟ
แจ้งเหตุประสบภัย
แจ้งเหตุประสบภัยผ่านดีเอสซี
โลกสู่อวกาศ
วิทยุบอกตาแหน่ง
อวกาศสู่โลก
อวกาศสู่อวกาศ
อวกาศห้วงลึก
แอกทีฟ

คำศัพท์
Satellite identification
Passive
Distress and calling
Distress and calling via DSC
Earth-to-Space
Radiobeacon
Space-to-Earth
Space-to-Space
Deep space
active

DSC :digital selective calling หมายถึง การเรียกอย่างจาเพาะเจาะจงโดยใช้วิธีดิจิทัล
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3. หมวดคำศัพท์เฉพำะซึ่งปรำกฏในเชิงอรรถระหว่ำงประเทศ (เรียงตำมลำดับหมำยเลขเชิงอรรถ)
เชิงอรรถ
ระหว่ำงประเทศ
คำแปล
5.60
ระบบวิทยุนาทางซึ่งส่งคลื่นเป็นห้วงๆ
5.67A
กาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก
5.73
5.79A
5.79A
5.80
5.82
5.90
5.92
5.97
5.104
5.109
5.115
5.132
5.138
5.154
5.156
5.162A
5.180
5.180
5.227
5.258
5.264
5.266
5.268
5.287
5.337

คำศัพท์
Pulsed radionavigation systems
Equivalent isotropically radiated power
(e.i.r.p.)
สถานีวิทยุบอกตาแหน่ง
Radio beacon station
ข่าวสารเกี่ยวกับการนาทาง
Navigational text message (NAVTEX)
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
International Maritime Organization
(IMO)
วิทยุบอกตาแหน่งแบบรอบทิศทาง
Non-directional beacon
โทรเลขแบบแถบคลื่นแคบซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง Narrow-band direct-printing telegraphy
การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุซึ่งแพร่กระจาย Ground-wave propagation
ไปเหนือพื้นดิน
กาลังส่งออกอากาศเฉลี่ย
Radiated mean power
ระบบช่วยนาทางพิสัยไกล
Loran system (Loran:Long range aid to
navigation)
สถานีทุ่นลอยทางสมุทรศาสตร์
Oceanographic buoy station
การเรียกอย่างจาเพาะเจาะจงโดยใช้วิธีดิจิทัล Digital selective calling (DSC)
ความถี่อ้างอิง
Reference frequency
ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล
Maritime Safety Information (MSI)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ พ ลั ง งานความถี่ วิ ท ยุ ใ นด้ า น Industrial, scientific and medical (ISM)
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการแพทย์
applications
กาลังยอดคลื่น
Peak envelope power
เครื่องส่งวิทยุอัตโนมัติเพื่อส่งข้อมูลทาง
Radiosonde
อุตุนิยมวิทยา
เรดาร์ตรวจความเร็วและทิศทางลม
Wind profiler radar
เครื่องส่งวิทยุบอกตาแหน่ง
Marker beacon
แถบคลื่นป้องกันการรบกวน
guardband
ระบบระบุบ่งชี้อัตโนมัติ
Automatic Identification System (AIS)
ระบบเครื่ อ งช่ ว ยอากาศยานลงสู่ พื้ น โดยบอก Instrument Landing System (glide
แนวร่อน
path)
ความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง
Power flux-density (pfd)
วิทยุกาลังส่งต่าเพื่อบอกตาแหน่งในภาวะฉุกเฉิน
ผ่านดาวเทียม
มุมที่คลื่นแพร่ลงมา
การติดต่อสื่อสารบริเวณเรือ
เครื่องทวนสัญญาณ

Low power satellite emergency
position-indicating radio beacon
Angle of arrival
On-board communication
Transponder
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เชิงอรรถ
ระหว่ำงประเทศ
คำแปล
5.351
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ
5.364

คำศัพท์
Feeder link

ความหนาแน่ น ของก าลั งส่ งออกอากาศสมมู ล
แบบไอโซทรอปิกสูงสุด
ความหนาแน่ น ของก าลั งส่ งออกอากาศสมมู ล
แบบไอโซทรอปิกเฉลี่ย
ความหนาแน่นฟลักซ์กาลังรวม
สถานีฐานลอยระยะสูง
ความหนาแน่นฟลักซ์กาลังของช่องความถี่วิทยุ
ช่องเดียวกัน

Peak e.i.r.p. density

High-density mobile system

5.522B
5.528
5.549A

ระบบเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง การใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ มี ค วาม
หนาแน่นในการใช้งานสูง
ระบบโทรโปรเพียริคสแกตเตอร์
ค่าเริ่มต้นที่จะต้องดาเนินการประสานงาน
ระบบประจาเรือซึ่งทาหน้าที่สอบถามและทวน
สัญญาณ
เครื่องตอบรับเรดาร์เพือ่ บอกตาแหน่ง
เครื่องวิทยุวัดความสูง
ระบบไมโครเวฟนาอากาศยานลงสู่พื้น
ระบบการเข้าถึงแบบไร้สายซึ่งตั้งประจาที่
การสังเกตการณ์เส้นสเปคตรัม
เครื่องช่วยนาทางแบบดอปเพลอร์
เครื่องทวนสัญญาณเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือ
ก าลั ง ส่ ง ออกอากาศสมมู ล แบบไอโซทรอปิ ก
ประสิทธิผล
จุดโคจรไกลโลกมากที่สุด
สายอากาศที่มีลาคลื่นซึ่งจากัดเฉพาะจุด
ความหนาแน่นฟลักซ์กาลังเฉลี่ย

5.551H

ความหนาแน่นฟลักซ์กาลังสมมูล

equivalent power-flux density

5.364
5.379C
5.388A
5.388B
5.391
5.410
5.414A
5.425
5.427
5.438
5.443B
5.447E
5.458A
5.470
5.474
5.511C

Mean e.i.r.p. density
Aggregate power flux-density
High altitude platform station (HAPS)
Co-channel power-flux density

Tropospheric scatter system
Threshold for coordination
Shipborne interrogator-transponder
(SIT) system
Radar beacons (racons)
Radio altimeter
Microwave landing system
Fixed wireless access system
Spectral line observations
Doppler navigation aids
Search and Rescue Transponder (SART)
Effective e.i.r.p.
Apogee
Narrow spot-beam antenna
Mean power-flux density

หมายเหตุ คาศัพท์เฉพาะข้างต้นนี้ปรากฏอยู่ในเชิงอรรถระหว่างประเทศอื่นๆ ด้วย
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เชิงอรรถ
เชิงอรรถระหว่ำงประเทศ
5.53
5.54
5.54A

5.54B

5.54C
5.55
5.56

5.57

5.58

หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ อ นุ ญ าตให้ ใช้ ค วามถี่ วิท ยุ ต่ ากว่า 8.3 kHz ต้ อ งกากั บ ดู แ ลมิ ให้ เกิ ด การ
รบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ที่ใช้ย่านความถี่สูงกว่า 8.3 kHz (WRC-12)
หน่วยงานของรัฐที่ดาเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความถี่วิทยุต่ากว่า 8.3 kHz ควรแจ้ง
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งทราบ เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การป้ อ งกั น งานวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์จากการรบกวนอย่างรุนแรงเท่าที่จะปฏิบัติได้ (WRC-12)
สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ย่านความถี่ 8.3-11.3 kHz สาหรับกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา ต้องใช้
เฉพาะกิจการพาสซีพเท่านั้น สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ย่านความถี่ 9-11.3 kHz สาหรับกิจการ
ช่วยอุตุนิยมวิทยาต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุนาทางที่จด
ทะเบียนต่อสานักงานวิทยุคมนาคมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 สาหรับการใช้งานร่วมกัน
ระหว่างสถานีในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาและสถานีกิจการวิทยุนาทางที่จดทะเบียนหลังจาก
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ITU R RS.1881 (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ า น อิ รั ก คู เวต เลบานอน โมร็ อ กโก กาตาร์
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซูดาน และตูนิเซีย กาหนดย่านความถี่ 8.3-9 kHz สาหรับกิจการวิทยุ
นาทาง กิจการประจาที่ และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในจีน กาหนดย่านความถี่ 8.3-9 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทาง
ทะเลและกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และ
เติร์กเมนิ สถาน กาหนดย่านความถี่ 14-17 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-15)
สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ ย่านความถี่ 14-19.95 kHz และ 20.05-70 kHz สถานีวิทยุคมนาคม
ในเขตภูมิภาค 1 ที่ใช้ย่านความถี่ 72-84 kHz และ 86-90 kHz สถานีดังกล่าวนี้อาจส่งความถี่
มาตรฐานและสัญญาณเวลาได้ โดยได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกรบกวนอย่างรุนแรงใน
อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิ
สถาน และเติร์กเมนิสถาน ใช้ความถี่วิทยุ 25 kHz และ 50 kHz เพื่อการนี้ ภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน (WRC-12)
การใช้ย่านความถี่ 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz และ 70-90 kHz (72-84 kHz และ 86-90
kHz ในเขตภูมิภ าค 1) ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จากัดเฉพาะสถานีวิทยุโทรเลขชายฝั่ง
(แพร่คลื่นแบบ A1A และ F1B เท่านั้น) ทั้งนี้ ให้แพร่คลื่นแบบ J2B หรือ J7B ได้ โดยต้องใช้
ความกว้างแถบคลื่นที่จาเป็นไม่เกินกว่าความกว้างแถบคลื่นที่จาเป็นในการแพร่คลื่นแบบ A1A
หรือ F1B ในย่านความถี่นั้น
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน
คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่านความถี่ 67-70 kHz สาหรับกิจการ
วิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-2000)
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5.59
5.60
5.61

5.62
5.64

5.65
5.66

5.67
5.67A
5.67B

ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในบังกลาเทศและปากีสถาน กาหนดย่านความถี่ 70-72 kHz
และ 84-86 kHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดเป็นกิจการหลัก
(ดูข้อ 5.33) (WRC-2000)
ระบบวิทยุน าทาง ซึ่งส่งคลื่นเป็นห้ วงๆ อาจใช้ย่านความถี่ 70-90 kHz (70-86 kHz ในเขต
ภูมิภาค 1) และ 110-130 kHz (112-130 kHz ในเขตภูมิภาค 1) ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการอื่นๆที่ใช้ย่านความถีด่ ังกล่าว
การตั้งและใช้สถานีในกิจการวิทยุนาทางทางทะเลในเขตภูมิภาค 2 ซึ่งใช้ย่านความถี่ 70-90
kHz และ 110-130 kHz ขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันภายใต้ข้อ 9.21 กับหน่วยงานของรัฐที่อาจ
ได้รั บ ผลกระทบ สถานีในกิ จการประจาที่ กิจการเคลื่ อนที่ ท างทะเล และกิจการวิท ยุห า
ตาแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุนาทางทางทะเล ซึ่ง
ตั้งสถานีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ตั้ ง สถานี ในกิ จ การวิ ท ยุ น าทางซึ่ ง ใช้ ย่ า นความถี่ 90-110 kHz ควร
ประสานงานกันในด้านเทคนิคและลักษณะการดาเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่องานวิทยุนาทาง
ให้ ส ถานี ในกิจ การประจาที่ ซึ่ งใช้ ย่านความถี่ ระหว่างความถี่วิท ยุ 90 kHz และ 160 kHz
(ระหว่างความถี่วิทยุ 90 kHz และ 148.5 kHz ในเขตภูมิภาค 1) และสถานีในกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเลซึ่งใช้ย่านความถี่ ระหว่างความถี่วิทยุ 110 kHz และ 160 kHz (ระหว่างความถี่วิทยุ
110 kHz และ 148.5 kHz ในเขตภูมิภาค 1) แพร่คลื่นแบบ A1A หรือ F1B, A2C, A3C, F1C
หรือ F3C เท่านั้น และให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลแพร่คลื่นแบบ J2B หรือ J7B ใน
ย่ านความถี่ ระหว่างความถี่วิทยุ 110 kHz และ 160 kHz (ระหว่างความถี่วิท ยุ 110 kHz
และ 148.5 kHz ในเขตภูมิภาค 1) ได้ด้วย
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในบังกลาเทศ กาหนดย่านความถี่ 112-117.6 kHz และ 126129 kHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ
5.33) (WRC-2000)
ประเภทกิ จ การที่ แ ตกต่ างกั น : ในเยอรมนี ก าหนดย่ านความถี่ 115-117.6 kHz ส าหรั บ
กิ จ การประจ าที่ แ ละกิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างทะเล โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก (ดู ข้ อ 5.33) และ
กาหนดย่านความถี่ 115-117.6 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทาง โดยจัดเป็นกิจการรอง (ดูข้อ
5.32)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในมองโกเลีย คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่านความถี่ 130148.5 kHz ส าหรั บ กิ จ การวิท ยุ น าทางด้ ว ย โดยจั ดเป็ น กิ จการรอง กิ จการนี้ มี สิ ท ธิในการ
ดาเนินการเท่าเทียมกัน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศดังกล่าว (WRC-07)
สถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นซึ่งใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 135.7-137.8 kHz ต้องใช้กาลัง
ส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก สูงสุดไม่เกิน 1 วัตต์ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุนาทางในประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.67 (WRC-07)
ในแอลจีเรีย อียิปต์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก เลบานอน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซูดาน
ซูดานใต้ และตูนิเซีย การใช้ย่านความถี่ 135.7-137.8 kHz จากัดเฉพาะกิจการประจาที่และ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ทั้งนี้ ไม่ใช้ย่านความถี่ 135.7-137.8 kHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ในประเทศต่างๆข้างต้น ประเทศที่อนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ดังกล่าวในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ต้องคานึงถึงเรื่องนี้ด้วย (WRC-12)
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5.68
5.69
5.70

5.71
5.73

5.74
5.75

5.76
5.77

5.78
5.79

การกาหนดเผื่อเลือก: ในสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และแอฟริกาใต้
กาหนดย่านความถี่ 160-200 kHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในโซมาเลีย กาหนดย่านความถี่ 200-255 kHz สาหรับกิจการวิทยุนา
ทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเผื่อเลือก: ในแองโกลา บอตสวานา บุรุนดี สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐ
คองโก เอธิโอเปีย เคนยา เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ไนจีเรีย โอมาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ชาด แซมเบีย และ
ซิม บั บ เว กาหนดย่ านความถี่ 200-283.5 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบิน โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในตูนิเซีย กาหนดย่านความถี่ 255-283.5 kHz สาหรับกิจการกระจาย
เสียงโดยจัดเป็นกิจการหลัก
กิ จ การวิ ท ยุ น าทางทางทะเลอาจใช้ ย่ า นความถี่ 285-325 kHz (283.5-325 kHz ในเขต
ภูมิภาค 1) ในการส่งข้อมูลข่าวสารการนาทางเพิ่มเติม โดยใช้เทคนิคแบบแถบคลื่นแคบ ซึ่งมี
เงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีวิทยุ บอกตาแหน่งในกิจการวิทยุ
นาทาง (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเขตภูมิภาค 1 กาหนดย่านความถี่ 285.3-285.7 kHz สาหรับกิจการ
วิทยุนาทางทางทะเล (นอกจากวิทยุบอกตาแหน่ง) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ประเภทกิจ การที่ แ ตกต่ างกั น : ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน เบลารุ ส สหพั น ธรัฐ รัส เซี ย
จอร์เจีย มอลโดวา คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และบริเวณทะเลดาของ
โรมาเนีย กาหนดย่านความถี่ 315-325 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางทะเล โดยจัดเป็น
กิจการหลัก และมีเงื่อนไขว่า ในเขตทะเลบอลติก การจัดสรรคลื่นความถี่ให้สถานีที่จะตั้ งใหม่
ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน หรือกิจการวิทยุนาทางทางทะเล ต้องมีการหารือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน (WRC-07)
กาหนดให้ ใช้ ความถี่วิทยุ 410 kHz ส าหรับ การหาทิ ศ วิท ยุในกิจการวิท ยุน าทางทางทะเล
กิจ การวิท ยุ น าทางอื่ น ๆที่ ใช้ ย่ านความถี่ 405-415 kHz ต้ องไม่ ก่อ ให้ เกิด การรบกวนอย่ าง
รุนแรงต่อการหาทิศวิทยุในย่านความถี่ 406.5-413.5 kHz
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในออสเตรเลีย จีน เขตแดนชุมชนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขต
ภูมิภาค 3 สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญี่ปุ่น ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี
และ ศรีลังกา กาหนดย่านความถี่ 415-495 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบิน โดย
จัดเป็นกิจการหลัก ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย ลัตเวีย อุซเบกิส
ถาน และคีร์กีซสถาน กาหนดย่านความถี่ 435-495 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการ
บิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก หน่วยงานของรัฐในประเทศดังกล่าวต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่
จาเป็นทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพื่อให้มั่นใจว่า สถานีวิทยุนาทางทางการบินที่ใช้ ย่านความถี่ 435495 kHz ไม่รบกวนการรับของสถานีฝั่งในการรับความถี่วิทยุจากสถานีเรือซึ่งส่งความถี่วิทยุที่
กาหนดให้สถานีเรือใช้งานทั่วโลก (WRC-12)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในคิวบา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก กาหนดย่านความถี่ 415435 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การใช้ ย่ านความถี่ 415-495 kHz และ 505-526.5 kHz ( 505-510 kHz ในเขตภู มิภ าค 2)
ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จากัดเฉพาะวิทยุโทรเลข
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การตั้งสถานีฝั่งเพื่อให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับการนาทาง โดยใช้ความถี่วิทยุ 490 kHz, 518
kHz และ 4 209.5 kHz หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบควรอย่างยิ่งที่จะประสานงานเกี่ยวกับ
ลักษณะการดาเนิน งานของสถานีฝั่ งนั้น ให้เป็นไปตามกระบวนการขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (ดูข้อมติที่ 339 (Rev.WRC-07)) (WRC-07)
ในเขตภูมิภาค 2 กาหนดให้ ใช้ ย่านความถี่ 435-495 kHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน
จากัดเฉพาะวิทยุบอกตาแหน่งแบบรอบทิศทาง ซึ่งไม่มีการแพร่เสียง
สถานี วิท ยุ ค มนาคมในกิจการวิทยุ ส มัค รเล่ น ในย่านความถี่ 472-479 kHz จากัดค่ าก าลั ง
ส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ไม่เกิน 1 วัตต์ หน่วยงานของรัฐอาจจะเพิ่มกาลังส่ง
ดังกล่ าวได้ถึง 5 วัตต์ ในอาณาเขตของรัฐที่ห่ างจากชายแดนในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบี ย
อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส จีน คอโมโรส จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก
มอริเตเนีย โอมาน อุซเบกิสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โสมาเลีย ซูดาน
ตูนิเซีย ยูเครน และเยเมน สถานีวิทยุคมนาคมในย่านความถี่ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่ างรุ น แรงหรือ ร้อ งขอการคุ้ มครองต่อสถานีวิท ยุค มนาคมในกิจการวิท ยุน าทาง
ทางการบิน (WRC-12)
ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย อาเซอร์ไบจาน บาห์ เรน เบลารุส จีน คอโมโรส จิบูตี อียิปต์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน ลิเบีย
มอริเตเนีย โอมาน อุซเบกิสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โสมาเลีย ซูดาน
และเยเมน กาหนดให้ใช้ย่านความถี่ 472-479 kHz เฉพาะในกิจการเคลือนที่ทางทะเล และ
กิจการวิทยุนาทางทางการบิน สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถใช้ย่านความถี่ดังกล่าว
ได้ และควรคานึงถึงการใช้งานในประเทศที่อนุญาต (WRC-12)
ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล กาหนดให้ใช้ความถี่วิทยุ 490 kHz เฉพาะการส่งของสถานีฝั่งเพื่อ
การแจ้งเตือนในการนาทางและการอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งแจ้งข่าวสารด่วนไปยังเรือ โดยใช้โทร
เลขแบบแถบคลื่นแคบซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง การใช้ความถี่วิทยุ 490 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา
31 และมาตรา 52 สาหรับการใช้ย่านความถี่ 415-495 kHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน
หน่วยงานของรัฐต้องมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อความถี่วิทยุ 490 kHz
สาหรับการใช้ย่านความถี่ 472-479 kHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่น หน่วยงานของรัฐต้องมั่นใจ
ว่า จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อความถี่วิทยุ 490 kHz (WRC-12)
การใช้ความถี่วิทยุ 518 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และมาตรา
52 (WRC-07)
ในเขตภูมิภาค 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ย่านความถี่ 525-535 kHz ต้องใช้กาลังคลื่นพาห์
ไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ในเวลากลางวัน และไม่เกิน 250 วัตต์ในเวลากลางคืน
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแองโกลา บอตสวานา เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์
และสวาซิแลนด์ กาหนดย่านความถี่ 526.5-535 kHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการรอง (WRC-12)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในอุ ซ เบกิ ส ถาน ก าหนดย่ านความถี่ 526.5-1 606.5 kHz ส าหรั บ
กิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงร่ว มกันภายใต้ข้อ 9.21 กับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจากัดเฉพาะวิทยุบอกตาแหน่งที่ตั้งบนพื้นดิน ซึ่งดาเนินงาน
อยู่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2540 ตราบจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้งาน (WRC-97)
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การกาหนดเพิ่มเติม: ในจีน กาหนดย่านความถี่ 526.5-535 kHz สาหรับกิจการวิทยุนาทาง
ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
ในเขตภูมิภาค 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ย่านความถี่ 1 605-1 705 kHz ต้องดาเนินงาน
ตามแผน ริวเดจาเนโร พ.ศ. 2531
การจัดสรรช่องความถี่วิทยุในย่านความถี่ 1 625-1 705 kHz ให้สถานีในกิจการประจาที่และ
กิจการเคลื่อนที่ตอ้ งคานึงถึงแผน ริวเดจาเนโร พ.ศ. 2531
ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุกระจายเสียง ในเขตภูมิภาค 2 ซึ่งใช้ย่านความถี่ 1 605-1
705 kHz เขตบริการติดต่อสื่อสารของสถานีเคลื่อนที่ทางทะเลในเขตภูมิภาค 1 จากัดพื้นที่
บริการตามการแพร่กระจายเหนือพื้นดิน
การกาหนดเพิ่มเติม : ในฟิลิ ปปินส์ และศรีลังกา กาหนดย่านความถี่ 1 606.5-1 705 kHz
สาหรับกิจการกระจายเสียงด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-97)
ประเทศบางประเทศในเขตภูมิภาค 1 ใช้ระบบวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาในย่านความถี่
1 606.5-1 625 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 5022 850 kHz และ 3 500-3 800 kHz ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 สถานีในระบบข้างต้น
ต้องใช้กาลังส่งออกอากาศเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี
คาซั ค สถาน ลั ต เวี ย ลิ ทั ว เนี ย มองโกเลี ย ไนจี เรี ย อุ ซ เบกิ ส ถาน โปแลนด์ คี ร์ กี ซ สถาน
สโลวะเกีย ทาจิกิสถาน ชาด เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 1 625-1 635
kHz, 1 800-1 810 kHz และ 2 160-2 170 kHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่
ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-15)
ในเยอรมนี อาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส โครเอเชีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย
สหพัน ธรัฐรัสเซีย ฟิน แลนด์ จอร์เจีย ฮังการี ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิสราเอล คาซัคสถาน
ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย มอลตา มอลโดวา นอร์เวย์ อุซเบกิสถาน โปแลนด์ คีร์กีซสถาน
สโลวะเกี ย สาธารณรั ฐ เช็ ก สหราชอาณาจั ก ร สวี เ ดน สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ทาจิ กิ ส ถาน
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน หน่วยงานของรัฐอาจกาหนดย่านความถี่ 1 715-1 800 kHz และ
1 850-2 000 kHz ความกว้างรวม 200 kHz สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ในการกาหนดย่าน
ความถีส่ าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นในแต่ละประเทศ หน่วยงานของรัฐต้องหารือกับหน่วยงาน
ของรัฐของประเทศเพื่อนบ้านก่อน และต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นเพื่อป้องกันมิให้
กิจการวิทยุสมัครเล่นรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ของประเทศ
อื่นๆ สถานีวิทยุสมัครเล่นใดๆ ต้องใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 10 วัตต์ (WRC-15)
ในเขตภูมิภาค 3 ระบบช่วยนาทางพิสัยไกล ใช้ความถี่วิทยุ 1 850 kHz ซึ่งครอบคลุมแถบคลื่น
1 825-1 875 kHz หรือใช้ความถี่วิทยุ 1 950 kHz ซึ่งครอบคลุมแถบคลื่น 1 925-1 975 kHz
กิจการอื่นๆ ในย่านความถี่ 1 800-2 000 kHz อาจใช้ความถี่วิทยุได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อระบบ ช่วยนาทางพิสัยไกลที่ใช้ความถี่วิทยุ 1 850 kHz
หรือ 1 950 kHz
การกาหนดเผื่อเลือก: ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส เบลเยียม แคเมอรูน สาธารณรัฐ
คองโก เดนมาร์ก อียิปต์ เอริเทรีย สเปน เอธิโอเปีย สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย กรีซ อิตาลี
คาซัคสถาน เลบานอน ลิทัวเนีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โซมาเลีย ทาจิกิสถาน
ตู นิ เซี ย เติ ร์ ก เมนิ ส ถาน และตุ รกี ก าหนดย่ านความถี่ 1 810-1 830 kHz ส าหรั บ กิ จ การ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลั ก
(WRC-15)
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การก าหนดเพิ่ ม เติม : ในซาอุ ดี อาระเบี ย ออสเตรีย อิรัก ลิ เบี ย อุ ซเบกิ ส ถาน สโลวะเกี ย
โรมาเนี ย สโลวีเนี ย ชาด และโตโก กาหนดย่านความถี่ 1 810-1 830 kHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่ แ ละกิ จ การเคลื่ อ นที่ ด้ ว ย โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก ซึ่ งไม่ ร วมถึ งกิ จ การเคลื่ อ นที่
ทางการบิน (WRC-12)
ในเขตภูมิภาค 1 การอนุญาตให้ใช้ ย่านความถี่ 1 810-1 830 kHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ในประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดหรือมีพื้นที่บางส่วนอยู่เหนือเส้น 40° เหนือ จะอนุญาตได้ ต่อเมื่อ
ได้มีการหารือกับประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.98 และ 5.99 เพื่อกาหนดขั้นตอนต่าง ๆ ที่จาเป็น
ในการป้องกันการรบกวนอย่างรุนแรงระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นกับสถานีในกิจการประจาที่
และกิจการเคลื่อนที่ตามข้อ 5.98 และ 5.99
การกาหนดเผื่อเลือก: ในโบลิเวีย ชิลี ปารากวัย และเปรู กาหนดย่านความถี่ 1 850-2 000
kHz สาหรับกิจการประจาที่ กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินกิจการวิทยุ
บอกตาแหน่ง และกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
ในเขตภูมิ ภ าค 1 การจั ดสรรคลื่ น ความถี่ในย่านความถี่ 1 850-2 045 kHz, 2 194-2 498
kHz, 2 502-2 625 kHz และ 2 650-2 850 kHz ให้ ส ถานี ในกิ จ การประจ าที่ แ ละกิ จ การ
เคลื่อนที่ หน่วยงานของรัฐควรตระหนักถึงความประสงค์พิเศษของกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ในเขตภูมิภาค 1 กาหนดให้กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาใช้ย่านความถี่ 2 025-2 045 kHz จากัด
เฉพาะสถานีทุ่นลอยทางสมุทรศาสตร์
ในเขตภูมิภาค 2 ยกเว้นในกรีนแลนด์ สถานีฝั่งและสถานีเรือ ซึ่งใช้วิทยุโทรศัพท์ในย่านความถี่
2 065-2 107 kHz จ ากั ด เฉพาะการแพร่ ค ลื่ น แบบ J3E และใช้ ก าลั ง ยอดคลื่ น ไม่ เกิ น 1
กิโลวัตต์ ทั้งนี้ ควรใช้ความถี่คลื่นพาห์ 2 065.0 kHz, 2 079.0 kHz, 2 082.5 kHz, 2 086.0
kHz, 2 093.0 kHz, 2 096.5 kHz, 2 100.0 kHz และ 2 103.5 kHz ส่วนในอาร์เจนตินาและ
อุรุกวัย ใช้ความถี่คลื่นพาห์ 2 068.5 kHz และ 2 075.5 kHz เพื่อการนี้ โดยใช้ความถี่วิทยุใน
ย่านความถี่ 2 072-2 075.5 kHz ตามข้อ 52.165
ในเขตภูมิภาค 2 และ 3 สถานีในกิจการประจาที่ซึ่งติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศ
โดยใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ อาจใช้ความถี่วิทยุระหว่าง 2 065 kHz และ 2 107 kHz ได้
โดยต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิด การรบกวนอย่ างรุน แรงต่ อ กิ จการเคลื่ อ นที่ ท างทะเล ในการแจ้งจด
ทะเบียนความถี่วิทยุ สานักงานวิทยุคมนาคมควรคานึงถึงข้อกาหนดดังกล่าวนี้ด้วย
การกาหนดเพิ่ ม เติ ม : ในซาอุ ดีอ าระเบี ย เอริเทรีย เอธิโอเปี ย อิ รัก ลิ เบี ย โซมาเลี ย และ
สวาซิ แ ลนด์ ก าหนดย่ านความถี่ 2 160-2 170 kHz ส าหรับ กิ จ การประจ าที่ แ ละกิ จ การ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ สถานีในกิจการดังกล่าวนี้ต้องใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ (WRC-12)
ความถี่ ค ลื่ น พาห์ 2 182 kHz เป็ น ความถี่ วิ ท ยุ ส ากลเพื่ อ แจ้ ง เหตุ ป ระสบภั ย โดยใช้ วิ ท ยุ
โทรศัพท์ การใช้ความถี่วิทยุ 2 173.5-2 190.5 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และมาตรา 52
(WRC-07)
ความถี่ วิ ท ยุ 2 187.5 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 kHz และ
16 804.5 kHz เป็นความถี่วิทยุสากลเพื่อแจ้งเหตุประสบภัย โดยใช้วิธีดิจิทัลในการเรียกอย่าง
จาเพาะเจาะจง การใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขตามมาตรา 31
ความถี่ วิ ท ยุ 2 174.5 kHz, 4 177.5 kHz, 6 268 kHz, 8 376.5 kHz, 12 520 kHz และ
16 695 kHz เป็นความถี่วิทยุสากลเพื่อแจ้งเหตุประสบภัย โดยใช้โทรเลขแบบแถบคลื่นแคบ
ซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง การใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขตามมาตรา 31
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การใช้ความถี่คลื่นพาห์ 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz และความถี่วิทยุ
121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz และ 243 MHz อาจใช้ ในปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาและ
ช่วยเหลือในกรณีที่เกี่ยวกับยานอวกาศที่มีบุคลากรอยู่ด้วย การใช้ความถี่วิทยุ มีเงื่อนไขตาม
มาตรา 31
ข้อกาหนดข้างต้นใช้กับความถี่วิทยุ 10 003 kHz, 14 993 kHz และ 19 993 kHz ด้วย ซึ่งใน
กรณีนี้ ต้องแพร่คลื่นภายในช่วง  3 kHz ของความถี่วิทยุแต่ละความถี่ (WRC-07)
การกาหนดเผื่ อเลื อก: ในเดนมาร์ก และศรีลั งกา กาหนดย่านความถี่ 2 194-2 300 kHz
ส าหรั บ กิ จ การประจ าที่ แ ละกิ จการเคลื่ อ นที่ โดยจัด เป็ น กิ จ การหลั ก ซึ่งไม่ รวมถึ งกิจ การ
เคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
การใช้ ย่ านความถี่ 2 300-2 495 kHz (2 300-2 498 kHz ในเขตภู มิภ าค 1) 3 200-3 400
kHz, 4 750-4 995 kHz และ 5 005-5 060 kHz ในกิ จ การกระจายเสี ย ง มี เงื่ อ นไขตาม
ข้อ 5.16 ถึง 5.20, 5.21 และ 23.3 ถึง 23.10
การกาหนดเผื่อเลือก: ในเดนมาร์ก และอิรัก กาหนดย่านความถี่ 2 502-2 625 kHz สาหรับ
กิจ การประจ าที่และกิจ การเคลื่ อนที่ โดยจัดเป็ นกิจการหลั ก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่ อนที่
ทางการบิน (WRC-12)
สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลซึ่งเป็นสถานีในการปฏิบัติการร่วมเพื่อค้นหาและช่วยเหลือ
อาจใช้ ค วามถี่ ค ลื่ น พาห์ (ความถี่ อ้ างอิ ง ) 3 023 kHz และ 5 680 kHz ได้ ต ามมาตรา 31
(WRC-07)
หน่วยงานของรัฐควรอนุญาตให้ใช้ ย่านความถี่ 3 155-3 195 kHz เพื่อให้มีช่องความถี่วิทยุที่
ใช้ร่วมกันทั่วโลกสาหรับเครื่องช่วยฟังไร้สายกาลังต่า หน่วยงานของรัฐอาจจัดสรรช่องความถี่
วิทยุเพิ่มเติมสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าวในย่านความถี่ระหว่าง 3 155 kHz และ 3 400 kHz ให้
เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่
ความถี่วิทยุในช่วง 3 000 kHz ถึง 4 000 kHz เป็นความถี่วิทยุที่เหมาะสมสาหรับเครื่องช่วย
ฟังซึ่งออกแบบให้ใช้ภายในสนามเหนี่ยวนาในระยะใกล้ๆ
การกาหนดเผื่อเลือก: ในโกตดิวัวร์ เดนมาร์ก อียิปต์ ไลบีเรีย ศรีลังกา และโตโก กาหนดย่าน
ความถี่ 3 155-3 200 kHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เปรู และอุรุกวัย กาหนดย่านความถี่ 3 2303 400 kHz สาหรับกิจการวิทยุหาตาแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-03)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเปรู กาหนดย่านความถี่ 3 500-3 750 kHz สาหรับกิจการประจาที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในโบลิเวีย ชิลี เอกวาดอร์ ปารากวัย และเปรู กาหนดย่านความถี่
3 750-4 000 kHz ส าหรับ กิ จ การประจ าที่ แ ละกิ จ การเคลื่ อ นที่ ยกเว้ น กิ จ การเคลื่ อ นที่
ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในบอตสวานา เลโซโท มาลาวี โมซั ม บิ ก นามิ เบี ย แอฟริ ก าใต้
สวาซิแลนด์ แซมเบีย และซิมบับเว กาหนดย่านความถี่ 3 900-3 950 kHz สาหรับกิจการ
กระจายเสียงด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
การกาหนดเพิ่มเติม : ในกรีนแลนด์ กาหนดย่านความถี่ 3 950-4 000 kHz สาหรับกิจการ
กระจายเสียงด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุกระจายเสียงในย่านความถี่นี้ต้องใช้กาลัง
ส่ ง เท่ า ที่ มี ค วามจ าเป็ น ในการให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งภายในประเทศ และต้ อ งไม่ เกิ น 5
กิโลวัตต์ ในทุกกรณี
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ในเขตภู มิ ภ าค 3 สถานี ในกิ จ การต่ างๆ ในย่ านความถี่ 3 995-4 005 kHz อาจส่ งความถี่
มาตรฐานและสัญญาณเวลาได้
การใช้ย่านความถี่ 4 000-4 063 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จากัดเฉพาะสถานีเรือที่
ติดต่อสื่อสารโดยใช้วิทยุโทรศัพท์ (ดูข้อ 52.220 และภาคผนวก 17)
สถานี ในกิจการประจ าที่ อาจใช้ความถี่วิทยุ (โดยได้รับการยกเว้น) ในย่านความถี่ 4 0634 123 kHz และ 4 130-4 438 kHz ในการติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศ โดยใช้
กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล ในอัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บอตสวานา บูร์กิ
นาฟาโซ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง จีน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย อินเดีย คาซัคสถาน มาลี
ไนเจอร์ ปากีส ถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน ชาด เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ให้ สถานีใน
กิจการประจาที่ซึ่งใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ ใช้ย่านความถี่ 4 063-4 123 kHz, 4 1304 133 kHz และ 4 408-4 438 kHz ได้โดยมีเงื่อนไขว่า สถานีในกิจการประจาที่ต้องตั้งห่าง
จากฝั่งอย่างน้อย 600 ก.ม. และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล (WRC-12)
การใช้ความถี่คลื่นพาห์ 4 125 kHz และ 6 215 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และมาตรา 52
(WRC-07)
กาหนดให้ใช้ความถี่วิทยุ 4 209.5 kHz เฉพาะการส่งของสถานีฝั่ง เพื่อการแจ้งเตือนในการนา
ทางและการอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งแจ้งข่าวสารด่วนไปยังเรือโดยใช้เทคนิคแบบแถบคลื่นแคบ
ซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง (WRC-97)
ความถี่ วิ ท ยุ 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806.5 kHz, 19
680.5 kHz, 22 376 kHz และ 26 100.5 kHz เป็นความถี่วิทยุสากลเพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางทะเล (MSI: Maritime Safety Information) (ดูภาคผนวก 17)
สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาตาแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้อง
ขอความคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจาที่และเคลื่อนที่ การใช้งานในกิจการ
วิทยุหาตาแหน่งต้องจากัดเฉพาะ oceanographic radars ตามข้อมติที่ 612 (Rev.WRC-12)
(WRC-12)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา อุซเบกิสถาน และคีร์กีซสถาน กาหนด
ย่านความถี่ 4 438-4 488 kHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
ประเภทกิจ การที่ แ ตกต่ างกั น : ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพั น ธรัฐ รัส เซี ย
จอร์เจีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย ไนเจอร์ อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเม
นิ ส ถาน และยู เครน กาหนดย่ านความถี่ 5 130-5 250 kHz ส าหรับ กิ จการเคลื่ อ นที่ โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา อุซเบกิสถาน และคีร์กีซสถาน กาหนด
ย่ านความถี่ 5 250-5 275 kHz และ 26 200-26 350 kHz ส าหรับ กิ จการประจ าที่ แ ละ
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
สถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในย่านความถี่ 5 351.5-5 366.5 kHz ใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 15
วัตต์ (e.i.r.p.) อย่างไรก็ตาม ในเขตภูมิภาคที่ 2 ในเม็กซิโก สถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่น ใน
ย่านความถี่ 5 351.5-5 366.5 kHz ใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 20 วัตต์ (e.i.r.p.) ในเขตภูมิภาคที่ 2
ในแอนติกาและบาร์บูดา อาร์เจนตินา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ โบลิเวีย บราซิล ชิลี
โคลอมเบีย คอสตาริกา คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน โดมินิกา เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์
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5.134

5.136

5.137

5.138

5.140
5.141

เกรเนดา กัวเตมาลา กายอานา เฮติ ฮอนดูรัส จาเมกา นิการากัว ปานามา ปารากวัย เปรู
เซนต์ลูเซีย เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ตรินิแดดและโตเบโก อุรุกวัย
เวเนซุเอลา และในประเทศเขตโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์ ในเขตภูมิภาคที่ 2 สถานีใน
กิจการวิทยุสมัครเล่น ในย่านความถี่ 5 351.5-5 366.5 kHz ใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 25 วัตต์
(e.i.r.p.). (WRC-15)
การใช้ ย่ านความถี่ 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11
650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15
800 kHz, 17 480-17 550 kHz และ 18 900-19 020 kHz ในกิ จ การกระจายเสี ย งต้ อ ง
ปฏิบัติตามมาตรา 12 โดยขอให้หน่วยงานของรัฐแพร่คลื่นในระบบดิจิทัล ตามข้อมติที่ 517
(Rev.WRC-07) (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: สถานีในกิจการประจาที่ (ในเขตภูมิภาคทุกเขต) ในกิจการเคลื่อนที่ทาง
บก (ในเขตภูมิภาค 1) ในกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิ ช ย์ (ในเขตภู มิ ภ าค 2 และ 3) อาจใช้ ค วามถี่ วิท ยุ ในย่านความถี่ 5 900-5 950 kHz
ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง ซึ่งการใช้ความถี่วิทยุในกิจการต่างๆดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ
ควรใช้ กาลั งต่าที่ สุ ด และคานึ งถึงการใช้ ความถี่ วิท ยุ ตามฤดูก าลของกิจการกระจายเสี ย ง
(WRC-07)
ภายใต้ เงื่อ นไขว่ า การใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนอย่ า งรุน แรงต่ อ กิ จ การ
เคลื่อนที่ทางทะเล สถานีในกิจการประจาที่ซึ่งติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศ โดย
ใช้กาลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ อาจใช้ความถี่วิทยุ (โดยได้รับการยกเว้น) ในย่านความถี่ 6 2006 213.5 kHz และ 6 220.5-6 525 kHz kHz ได้ ซึ่ ง ส านั ก งานวิ ท ยุ ค มนาคมจะค านึ ง ถึ ง
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเมื่อมีการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุ
กาหนดย่านความถี่ ดังต่อไปนี้
6 765-6 795 kHz
(ความถี่กึ่งกลาง 6 780 kHz)
433.05-434.79 MHz
(ความถี่กึ่งกลาง 433.92 MHz) ในเขตภูมิภาค 1
ยกเว้นในประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.280
61-61.5 GHz
(ความถี่กึ่งกลาง 61.25 GHz)
122-123 GHz
(ความถี่กึ่งกลาง 122.5 GHz) และ
244-246 GHz
(ความถี่กึ่งกลาง 245 GHz)
สาหรับการประยุกต์ใช้พลังงานความถี่วิทยุในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
(ไอเอสเอ็ม) การประยุ กต์ใช้ไอเอสเอ็ม ในย่านความถี่ นี้ ต้องเป็น ไปตามที่ ห น่ วยงานของรัฐ
กาหนด และเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่อาจได้รับผลกระทบ ในการใช้ย่าน
ความถี่ตามข้อกาหนดนี้ หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึงข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแองโกลา อิรัก โซมาเลีย และโตโก กาหนดย่านความถี่ 7 000-7 050
kHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในอียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กินี ลิเบีย มาดากัสการ์ และไนเจอร์
ก าหนดย่ า นความถี่ 7 000-7 050 kHz ส าหรั บ กิ จ การประจ าที่ โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก
(WRC-12)
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5.141A
5.141B

5.142
5.143

5.143A

5.143B

5.143C

5.143D

5.144

การกาหนดเพิ่มเติม : ในอุซเบกิส ถาน และคีร์กีซสถาน กาหนดย่านความถี่ 7 000-7 100
kHz และ 7 100-7 200 kHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่ อนที่ทางบกด้วย โดย
จัดเป็นกิจการรอง (WRC-03)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย บาห์เรน บอตสวานา บรูไนดา
รุสซาลาม จีน คอโมโรส สาธารณรัฐเกาหลี ดีโกการ์เซีย จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอ
ริเทรีย กินี อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต ลิเบีย มาลี โมร็อกโก
มอริเตเนีย ไนเจอร์ นิวซีแลนด์ โอมาน ปาปัวนิวกินี กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สิงคโปร์
ซูดาน ซูดานใต้ ตูนิเซีย เวียดนาม และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 7 100-7 200 kHz สาหรับ
กิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
กิ จ การวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น ในเขตภู มิ ภ าค 2 ที่ ใช้ ย่ า นความถี่ 7 200-7 300 kHz ต้ อ งไม่ เป็ น
อุปสรรคต่อกิจการกระจายเสียงในเขตภูมิภาค 1 และในเขตภูมิภาค 3 (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: สถานีในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกอาจใช้ความถี่วิทยุ
ในย่านความถี่ 7 300-7 350 kHz ในการติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมี
เงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่วิทยุ
ในกิจการประจาที่ และกิจการเคลื่ อนที่ทางบก หน่ว ยงานของรัฐควรใช้กาลั งต่าที่ สุด และ
คานึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตามฤดูกาลของกิจการกระจายเสียง (WRC-07)
ในเขตภูมิภาค 3 กาหนดย่านความถี่ 7 350-7 450 kHz สาหรับกิจการประจาที่ โดยจัดเป็น
กิจ การหลั ก และส าหรั บ กิจการเคลื่ อนที่ท างบก โดยจัดเป็น กิจ การรอง สถานี ในกิ จการ
ดังกล่าวข้างต้นอาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่นี้ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้
โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่
วิท ยุ ในกิ จ การประจ าที่ และกิ จการเคลื่ อ นที่ หน่ ว ยงานของรัฐ ควรใช้ ก าลั งต่ าที่ สุ ด และ
คานึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตามฤดูกาลของกิจการกระจายเสียงตามข้อบังคับวิทยุ (WRC-12)
ในเขตภูมิภาค 1 กาหนดย่านความถี่ 7 350-7 450 kHz สาหรับกิจการประจาที่ และสาหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่
ทางบก ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง สถานีแต่ละสถานีต้องใช้กาลังส่งออกอากาศรวม
ไม่เกิน 24 dBW (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: หลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2552 ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน
คอโมโรส จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จอร์แดน คูเวต ลิเบีย
โมร็อกโก มอริเตเนีย ไนเจอร์ โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซูดาน ซูดานใต้ ตูนิเซีย
และเยเมน กาหนดย่ านความถี่ 7 350-7 400 kHz และ 7 400-7 450 kHz สาหรับกิจการ
ประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
ในเขตภูมิภาค 2 กาหนดย่านความถี่ 7 350-7 400 kHz สาหรับกิจการประจาที่ และกิจการ
เคลื่ อ นที่ ท างบก สถานี ใ นกิ จ การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อาจใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ใ น ย่ า นความถี่ นี้
ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่วิทยุในกิจการประจาที่ และกิจการเคลื่อนที่ทาง
บก หน่ วยงานของรั ฐควรใช้กาลั งต่าที่ สุ ด และคานึ งถึงการใช้ความถี่วิท ยุตามฤดูกาลของ
กิจการกระจายเสียงตามข้อบังคับวิทยุ (WRC-12)
ในเขตภู มิ ภ าค 3 สถานี ในกิ จ การต่ างๆ ในย่ านความถี่ 7 995-8 005 kHz อาจส่ งความถี่
มาตรฐานและสัญญาณเวลาได้
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5.145
5.145A

5.145B
5.146

5.147

5.149

การใช้ความถี่คลื่นพาห์ 8 291 kHz, 12 290 kHz และ 16 420 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31
และมาตรา 52 (WRC-07)
สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาตาแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้อง
ขอความคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจาที่และเคลื่อนที่ การใช้งานในกิจการ
วิทยุหาตาแหน่งต้องจากัดเฉพาะ oceanographic radars ตามข้อมติที่ 612 (Rev.WRC-12)
(WRC-12)
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในอาร์เมเนี ย เบลารุส มอลโดวา อุ ซ เบกิ ส ถาน และคี ร์กี ซ สถาน
กาหนดย่านความถี่ 9 305-9 355 kHz และ 16 100-16 200 kHz สาหรับกิจการประจาที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: สถานีในกิจการประจาที่อาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 9 400-9 500
kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550
kHz และ 18 900-19 020 kHz ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่วิทยุในกิจการ
ประจาที่ หน่วยงานของรัฐควรใช้กาลังต่าที่สุด และคานึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตามฤดูกาลของ
กิจการกระจายเสียง (WRC-07)
สถานี ในกิจ การประจ าที่อาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 9 775-9 900 kHz, 11 650-11
700 kHz และ 11 975-12 050 kHz ติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมี
เงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง สถานีแต่ละสถานี
ต้องใช้กาลังส่งออกอากาศรวมไม่เกิน 24 dBW
การจัดสรรคลื่นความถี่ให้สถานีในกิจการต่าง ๆ ในย่านความถี่ ดังต่อไปนี้
13 360-13 410 kHz,
3 345.8-3 352.5 MHz,
92-94 GHz,
25 550-25 670 kHz,
4 825-4 835 MHz,
94.1-100 GHz,
37.5-38.25 MHz,
4 950-4 990 MHz,
102-109.5 GHz,
73-74.6 MHz
4 990-5 000 MHz,
111.8-114.25 GHz,
ในเขตภูมิภาค 1 และ 3,
6 650-6 675.2 MHz,
128.33-128.59 GHz,
150.05-153 MHz
10.6-10.68 GHz,
129.23-129.49 GHz,
ในเขตภูมิภาค 1,
14.47-14.5 GHz,
130-134 GHz,
322-328.6 MHz,
22.01-22.21 GHz,
136-148.5 GHz,
406.1-410 MHz,
22.21-22.5 GHz,
151.5-158.5 GHz,
608-614 MHz
22.81-22.86 GHz,
168.59-168.93 GHz,
ในเขตภูมิภาค 1 และ 3,
23.07-23.12 GHz,
171.11-171.45 GHz,
1 330-1 400 MHz,
31.2-31.3 GHz,
172.31-172.65 GHz,
1 610.6-1 613.8 MHz,
31.5-31.8 GHz
173.52-173.85 GHz,
1 660-1 670 MHz,
ในเขตภูมิภาค 1 และ 3,
195.75-196.15 GHz,
1 718.8-1 722.2 MHz,
36.43-36.5 GHz,
209-226 GHz,
2 655-2 690 MHz,
42.5-43.5 GHz,
241-250 GHz,
3 260-3 267 MHz,
48.94-49.04 GHz,
252-275 GHz,
3 332-3 339 MHz,
76-86 GHz,
หน่ วยงานของรัฐควรดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพื่อคุ้มครองป้องกัน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์จากการรบกวนอย่างรุนแรง การแพร่คลื่นของสถานีอากาศยานหรือ
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5.149A
5.150

5.151

5.152

5.153
5.154

5.155

5.155A

สถานี อวกาศอาจรบกวนอย่ างรุนแรงต่อ กิจ การวิท ยุ ดาราศาสตร์ (ดู ข้อ 4.5 ข้อ 4.6 และ
มาตรา 29) (WRC-07)
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในอาร์เมเนี ย เบลารุส มอลโดวา อุ ซ เบกิ ส ถาน และคี ร์กี ซ สถาน
กาหนดย่านความถี่ 13 450-13 550 kHz สาหรับกิจการประจาที่ โดยจัดเป็นกิจการหลักและ
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
กาหนดย่านความถี่ ดังต่อไปนี้
13 553-13 567 kHz
(ความถี่กึ่งกลาง 13 560 kHz)
26 957-27 283 kHz
(ความถี่กึ่งกลาง 27 120 kHz)
40.66-40.70 MHz
(ความถี่กึ่งกลาง 40.68 MHz)
902-928 MHz
ในเขตภูมิภาค 2 (ความถี่กึ่งกลาง 915 MHz)
2 400-2 500 MHz
(ความถี่กึ่งกลาง 2 450 MHz)
5 725-5 875 MHz
(ความถี่กึ่งกลาง 5 800 MHz) และ
24-24.25 GHz
(ความถี่กึ่งกลาง 24.125 GHz)
สาหรับการประยุกต์ใช้พลังงานความถี่วิทยุในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
(ไอเอสเอ็ม) กิจการวิทยุคมนาคมในย่านความถี่ดังกล่าวต้องยอมรับการรบกวนอย่างรุนแรงซึ่ง
อาจมีส าเหตุจากการใช้อุปกรณ์ ไอเอสเอ็ม อุปกรณ์ไอเอสเอ็มที่ใช้ ย่านความถี่ดังกล่ าวนี้อยู่
ภายใต้ข้อ 15.13
การกาหนดเพิ่มเติม : สถานีในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิ น ในเส้ น ทางบินพาณิ ชย์ อาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 13 570-13 600 kHz
และ 13 800-13 870 kHz ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่วิทยุในกิจการต่างๆ
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐควรใช้กาลังต่าที่สุด และคานึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตามฤดูกาลของ
กิจการกระจายเสียง (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน จีน โกตดิวัวร์ สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน
และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 14 250-14 350 kHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก สถานีในกิจการประจาที่ต้องใช้กาลังส่งออกอากาศไม่เกิน 24 dBW (WRC-03)
ในเขตภูมิภาค 3 สถานีในกิจการต่างๆ ในย่านความถี่ 15 995-16 005 kHz อาจส่งความถี่
มาตรฐานและสัญญาณเวลาได้
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน
คีร์กีซสถาน ทาจิ กิสถาน เติร์กเมนิส ถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 18 068-18 168
kHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก เพื่อใช้ภายในเขตแดนของประเทศ
โดยใช้กาลังยอดคลื่นไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ (WRC-03)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในอาร์ เมเนี ย อาเซอร์ ไบจาน เบลารุส สหพั น ธรัฐ รัส เซี ย จอร์เจี ย
คาซัคสถาน มอลโดวา มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน สโลวะเกีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิ
สถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 21 850-21 870 kHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-07)
ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ ไบจาน เบลารุส สหพั นธรัฐ รัส เซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน มอลโดวา
มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน สโลวะเกีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน การ
ใช้ ย่ า นความถี่ 21 850-21 870 kHz ในกิ จ การประจ าที่ จ ากั ด เฉพาะงานเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยทางการบินของอากาศยาน (WRC-07)
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5.160
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กิจการประจาที่ ใช้ย่านความถี่ 21 870-21 924 kHz ในงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการ
บินของอากาศยาน
การกาหนดเพิ่ม เติม: ในไนจีเรีย กาหนดย่านความถี่ 22 720-23 200 kHz สาหรับกิจการ
ช่วยอุตุนิยมวิทยา (เครื่องส่งวิทยุอัตโนมัติ เพื่อส่งข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา) ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก
การใช้ย่านความถี่ 23 200-23 350 kHz ในกิจการประจาที่ จากัดเฉพาะงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางการบินของอากาศยาน
การใช้ย่านความถี่ 23 350-24 000 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จากัดเฉพาะวิทยุโทร
เลขระหว่างเรือ
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในอาร์เมเนี ย เบลารุส มอลโดวา อุ ซ เบกิ ส ถาน และคี ร์กี ซ สถาน
กาหนดย่ านความถี่ 24 450-24 600 kHz ส าหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ด้วย
โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในอาร์เมเนี ย เบลารุส มอลโดวา อุ ซ เบกิ ส ถาน และคี ร์กี ซ สถาน
กาหนดย่ านความถี่ 39-39.5 MHz ส าหรับ กิจการประจาที่ และกิ จการเคลื่ อนที่ ด้ว ย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในบอตสวานา บุรุนดี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และรวันดา
กาหนดย่านความถี่ 41-44 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในสาธารณรัฐอิส ลามอิห ร่าน และญี่ ปุ่น กาหนดย่านความถี่ 41-44
MHz สาหรับกิจการวิทยุหาตาแหน่งด้วย โดยจัดเป็นเป็นกิจการรอง
การกาหนดเพิ่มเติม: ในสาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 41.01541.665 MHz และ 43.35-44 MHz สาหรับกิจการวิทยุหาตาแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก
สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาตาแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้อง
ขอความคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจาที่และเคลื่อนที่ การใช้งานในกิจการ
วิทยุหาตาแหน่งต้องจากัดเฉพาะ oceanographic radars ตามข้อมติที่ 612 (Rev.WRC-12)
การก าหนดเผื่ อ เลื อก: ในแอลเบเนี ย เยอรมนี อาร์ เมเนี ย ออสเตรี ย เบลารุส เบลเยี ย ม
บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา ไซปรัส นครรัฐวาติกัน โครเอเชีย เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ภายใต้ยูโกสลาเวียในอดีต ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลั กเซมเบิร์ก มอลตา มอลโดวา โมนาโก
มอนเตเนโกร นอร์ เวย์ อุ ซ เบกิ ส ถาน เนเธอร์ แ ลนด์ โปรตุ เกส คี ร์ กี ซ สถาน สโลวะเกี ย
สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย สหราชอาณาจักร ซานมารีโน สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์
ตุร กี และยู เครน ก าหนดย่ านความถี่ 42-42.5 MHz ส าหรับ กิ จ การประจ าที่ และกิจ การ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในออสเตรเลีย กาหนดย่านความถี่ 44-47 MHz สาหรับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จีน วาติกัน
เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี
ลัตเวีย สาธารณรัฐมาซิโดเนียภายใต้ยูโกสลาเวียในอดีต ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก
โมนาโก มอนเตเนโกร นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเช็ ก สหราช
อาณาจักร เซอร์เบีย สโลวีเนีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ กาหนดย่านความถี่ 46-68 MHz
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สาหรับกิจการวิทยุหาตาแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง จากัดเฉพาะเรดาร์ตรวจความเร็ว
และทิศทางลม ตามข้อมติที่ 217 (WRC-97) (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี คาซัคสถาน
ลัตเวีย มอลโดวา อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนด
ย่านความถี่ 47-48.5 MHz และ 56.5-58 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่
ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในแอลเบเนีย แอลจีเรีย เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม บอสเนียและ
เฮอร์ เซโกวีน า บอตสวานา บั ล แกเรีย โกตดิ วัว ร์ โครเอเชี ย เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนี ย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาบอง กรีซ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน เลบานอน ลิเบีย ลิก
เตนสไตน์ ลิทัวเนี ย ลักเซมเบิร์ก มาดากัส การ์ มาลี มอลตา โมร็อกโก มอริเตเนีย โมนาโก
มอนเตเนโกร ไนจีเรีย นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สโลวะเกีย
สาธารณรั ฐ เช็ก โรมาเนี ย สหราชอาณาจัก ร เซอร์เบี ย สโลวีเนี ย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์
สวาซิแลนด์ ชาด โตโก ตูนิ เซีย และตุ รกี กาหนดย่านความถี่ 47-68 MHz, ในแอฟริกาใต้
กาหนดย่านความถี่ 47-50 MHz และในลัตเวีย กาหนดย่านความถี่ 48.5-56.5 MHz สถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก อย่างไรก็ตาม สถานีในกิจการเคลื่อนที่
ทางบกในประเทศดังกล่าวข้างต้นตามย่านความถี่ที่เกี่ยวข้องต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุ น แรง หรื อ ร้ อ งขอสิ ท ธิคุ้ ม ครองการรบกวนจากสถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งและสถานี วิท ยุ
โทรทัศน์ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้วและสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้วในประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศ
ที่ได้กล่าวไว้ตามย่านความถี่ที่เกี่ยวข้อง (WRC-15)
การก าหนดเพิ่ มเติ ม : ในแองโกลา แคเมอรูน สาธารณรั ฐ คองโก มาดากั ส การ์ โมซั ม บิ ก
ไนเจอร์ โซมาเลี ย ซูดาน ซูดานใต้ แทนซาเนีย และชาด กาหนดย่านความถี่ 47-68 MHz
สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
SUP (WRC-15)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในบังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ปากีสถาน และสิงคโปร์ กาหนดย่านความถี่ 50-54 MHz ส าหรับ กิจการประจาที่ กิจการ
เคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในอิ น โดนี เซี ย และประเทศไทย ก าหนดย่ า นความถี่ 50-54 MHz
สาหรับกิจการประจาที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในออสเตรเลี ย จีน และสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนเกาหลี
กาหนดย่านความถี่ 50-54 MHz สาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเผื่ อเลื อก: ในบอตสวานา เลโซโท มาลาวี นามิเบีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก รวันดา แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แซมเบีย และซิมบับเว กาหนดย่านความถี่ 50-54
MHz สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในเซเนกัลกาหนดย่านความถี่ 5051 MHz สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในนิวซีแลนด์ กาหนดย่านความถี่ 51-54 MHz สาหรับกิจการประจาที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในบอตสวานา เลโซโท มาลาวี มาลี นามิเบีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก แอฟริ กาใต้ สวาซิแ ลนด์ แซมเบี ย และซิม บับ เว กาหนดย่านความถี่ 54-68 MHz
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สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
ประเภทกิจ การที่แตกต่างกัน : ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้ นทะเลของฝรั่งเศสในเขต
ภูมิภาค 2 กายอานา จาเมกา และเม็กซิโก กาหนดย่านความถี่ 54-68 MHz สาหรับกิจการ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) (WRC-15)
ประเภทกิจ การที่แตกต่างกัน : ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้ นทะเลของฝรั่งเศสในเขต
ภูมิภาค 2 และกายอานา กาหนดย่านความถี่ 68-72 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการ
เคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) (WRC-15)
การกาหนดเผื่ อเลื อก: ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพั น ธรัฐ รัส เซีย จอร์เจี ย
คาซัคสถาน มอลโดวา อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน
กาหนดย่านความถี่ 68-73 MHz และ 76-87.5 MHz สาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในลัตเวียและลิทัวเนีย กาหนดย่านความถี่ 68-73 MHz และ
76-87.5 MHz สาหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็น
กิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน การดาเนินกิจการต่างๆ ในประเทศอื่นๆ
และการด าเนิ น กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ในประเทศต่ างๆ ข้ างต้ น ขึ้ น กั บ
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง (WRC-07)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในออสเตรเลี ย จี น สาธารณรั ฐ เกาหลี ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และซามัว กาหนดย่านความถี่ 68-74 MHz สาหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-07)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในอาร์ เมเนี ย อาเซอร์ ไบจาน เบลารุส สหพั น ธรัฐ รัส เซี ย จอร์เจี ย
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่าน
ความถี่ 73-74 MHz สาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย คิวบา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา กายอานา
ฮอนดู รั ส และนิ ก ารากั ว กาหนดย่านความถี่ 73-74.6 MHz ส าหรับ กิจ การประจ าที่ แ ละ
กิจการเคลื่อนทีด่ ้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย
คาซัคสถาน ลิทัวเนีย มองโกเลีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนด
ย่านความถี่ 74.6-74.8 MHz และ 75.2-75.4 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบินด้วย
โดยจัดเป็นกิจการหลัก จากัดเฉพาะเครื่องส่งที่ตั้งบนพื้นดินเท่านั้น (WRC-12)
ความถี่วิทยุ 75 MHz เป็นความถี่วิทยุที่จัดสรรให้เครื่องส่งวิทยุบอกตาแหน่ง หน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่จัดสรรคลื่นความถี่อื่นๆประชิดกับชายขอบของแถบคลื่ นป้องกันการรบกวน เนื่องจาก
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือกาลังส่งของสถานีอื่นๆอาจเป็นสาเหตุของการรบกวนอย่างรุนแรง
หรือเป็นอุปสรรคต่อการทางานของเครื่องส่งวิทยุบอกตาแหน่ง
ทั้งนี้ ควรใช้ความพยายามทุกประการ เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของเครื่องรับประจาอากาศ
ยาน และจากัดกาลังส่งของสถานีส่งที่ประชิดกับความถี่วิทยุ 74.8 MHz และ 75.2 MHz
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอียิปต์ อิสราเอล และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กาหนดย่านความถี่
74.8-75.2 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้
ข้อ 9.21 และเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุนาทาง
ทางการบิน สถานีในกิจการเคลื่อนที่จะดาเนินการในย่านความถี่นี้ได้ ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐ
อื่นที่เกี่ยวข้องไม่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการนาทางทางการบินอีกต่อไป (WRC-03)
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การกาหนดเพิ่มเติม: ในซามัวตะวันตก กาหนดย่านความถี่ 75.4-87 MHz สาหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในจี น สาธารณรั ฐ เกาหลี ญี่ ปุ่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กาหนดย่านความถี่ 76-87 MHz สาหรับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ประเภทกิจ การที่แตกต่างกัน : ในสหรัฐอเมริก า เขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของ
ฝรั่งเศสในเขตภูมิภาค 2 กายอานา และปารากวัย กาหนดย่านความถี่ 76-88 MHz สาหรับ
กิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) (WRC-15)
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในแอลเบเนี ย ก าหนดย่ านความถี่ 81-87.5 MHz ส าหรั บ กิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก และการใช้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของการประชุมเจนีวา พ.ศ. 2503
การกาหนดเพิ่มเติม: ในออสเตรเลีย กาหนดย่านความถี่ 85-87 MHz สาหรับกิจการกระจาย
เสี ย งและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และขึ้นกับข้อตกลงเป็นการเฉพาะ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดเพิ่มเติม: ในโมนาโก กาหนดย่านความถี่ 87.5-88 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-97)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในจี น และสาธารณรั ฐ เกาหลี ก าหนดย่ า นความถี่ 100-108 MHz
สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน โซมาเลีย และเติร์กเมนิสถาน กาหนด
ย่านความถี่ 104-108 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งไม่รวมถึง
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (WRC-07)
การกาหนดเพิ่ มเติม : ในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กาหนดย่านความถี่ 108-111.975 MHz
สาหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 และ
เพื่อให้ มั่น ใจว่า จะไม่ มีการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิท ยุนาทางทางการบิ น
สถานี ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การในย่ า นความถี่ นี้ ได้ ต่ อ เมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่
เกี่ยวข้องไม่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการนาทางทางการบินอีกต่อไป (WRC-12)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ก าหนดย่ า นความถี่ 108-117.975 MHz ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จากัดเฉพาะระบบที่ดาเนินการ
ตามมาตรฐานทางการบินสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ การใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 413
(Rev.WRC-07) การใช้ ย่านความถี่ 108-112 MHz ส าหรับ กิจ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ใน
เส้นทางบินพาณิชย์ จากัดเฉพาะระบบที่ประกอบด้วยเครื่องส่งที่ตั้งบนพื้นดินและเครื่องรับ
โดยเป็นระบบที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลการนาทาง เพื่อสนับสนุนการนาทางทางการบิน
ตามมาตรฐานทางการบินสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ (WRC-07)
ในย่านความถี่ 117.975-137 MHz นั้น ความถี่วิทยุ 121.5 MHz เป็นความถี่วิทยุที่ใช้แจ้งเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ทางการบิ น ในกรณี จ าเป็ น ให้ ใ ช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ 123.1 MHz ร่ ว มกั บ ความถี่ วิ ท ยุ
121.5 MHz สถานี เคลื่ อ นที่ ใ นกิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างทะเลอาจใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ดั ง กล่ า ว
ติดต่อสื่อสารกับ สถานี ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินเพื่อ แจ้งเหตุประสบภัย และเพื่อความ
ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 31 (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บัลแกเรีย เอสโตเนีย สหพันธรัฐ
รั ส เซี ย จอร์ เจี ย ฮั ง การี สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ า น อิ รั ก ญี่ ปุ่ น คาซั ค สถาน มอลโดวา
มองโกเลีย โมซัมบิก อุซเบกิสถาน ปาปัวนิวกินี โปแลนด์ คีร์กีซสถาน โรมาเนีย ทาจิกิสถาน
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5.202

5.204

5.205
5.206

5.207

5.208
5.208A

5.208B

เติ ร์ ก เมนิ ส ถาน และยู เครน ก าหนดย่ านความถี่ 132-136 MHz ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่
ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก การจัดสรรคลื่นความถี่ให้
สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ ต้องคานึงถึงความถี่วิทยุที่จัดสรร
ให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บัลแกเรีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จอร์แดน โอมาน อุซ
เบกิสถาน โปแลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โรมาเนีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน
และยู เครน ก าหนดย่ า นความถี่ 136-137 MHz ส าหรับ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น นอก
เส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก การจัดสรรคลื่นความถี่ให้สถานีในกิจการ
เคลื่ อนที่ทางการบิ นนอกเส้นทางบินพาณิ ชย์ ต้องคานึงถึงความถี่วิทยุที่จัดสรรให้ สถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (WRC-15)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในอัฟกานิสถาน ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไนดา
รุสซาลาม จีน คิวบา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
อิรัก คูเวต มอนเตเนโกร โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ เซอร์เบีย สิงคโปร์ ประเทศไทย
และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 137-138 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่
โดยจัดเป็ น กิจการหลั ก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่ อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ (WRC-07)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในอิสราเอลและจอร์แดน กาหนดย่านความถี่ 137-138 MHz
สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งไม่รวมถึง
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ประเภทกิ จ การที่ แ ตกต่ างกั น : ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บั ล แกเรีย อี ยิ ป ต์
สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ฟิ น แลนด์ ฝรั่ ง เศส จอร์ เจี ย กรี ซ คาซั ค สถาน เลบานอน มอลโดวา
มองโกเลี ย อุ ซ เบกิ ส ถาน โปแลนด์ คี ร์ กี ซ สถาน สาธารณรั ฐ อาหรั บ ซี เรี ย สโลวะเกี ย
สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 137138 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก
(ดูข้อ 5.33) (WRC-2000)
การกาหนดเพิ่ ม เติ ม : ในออสเตรเลี ย ก าหนดย่านความถี่ 137-144 MHz ส าหรับ กิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ตราบจนกว่ากิจการกระจาย
เสี ย งและกิ จ การโทรทั ศน์ จ ะใช้ ความถี่วิ ท ยุภ ายใต้ก ารกาหนดคลื่ น ความถี่ส าหรับ กิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับภูมิภาคได้
การใช้ ย่ า นความถี่ 137-138 MHz ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า นดาวเที ย ม ขึ้ น กั บ การ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A (WRC-97)
ในการจัดสรรคลื่น ความถี่ในย่านความถี่ 137-138 MHz, 387-390 MHz และ 400.15-401
MHz ให้สถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการตาม
ขั้น ตอนที่จ าเป็ น ทั้งหมดที่ปฏิบั ติได้ เพื่อคุ้มครองป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์ที่ ใช้ ย่าน
ความถี่ 150.05-153 MHz, 322-328.6 MHz, 406.1-410 MHz และ 608-614 MHz จาก
การรบกวนอย่ างรุ น แรง อัน เนื่องจากการแพร่คลื่ น ที่ไม่พึ งประสงค์ ระดับเริ่มต้น ของการ
รบกวนที่จะสร้างความเสียหายต่อกิจการวิทยุดาราศาสตร์นั้น เสนอแนะไว้ในข้อเสนอแนะ
ITU-R ที่เกี่ยวข้อง(WRC-07)
การใช้ย่านความถี่
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5.209
5.210
5.211

5.212

5.213
5.214
5.216
5.217
5.218

137-138 MHz
387-390 MHz
400.15-401 MHz
1 452-1 492 MHz
1 525-1 610 MHz
1 613.8-1 626.5 MHz
2 655-2 690 MHz
21.4-22 GHz
อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 739 (Rev.WRC-15) (WRC-15)
การใช้ ย่ า นความถี่ 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 399.9-400.05 MHz, 400.15-401
MHz, 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในกิจการเคลื่ อนที่ผ่านดาวเทียม จากัดเฉพาะ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอิตาลี สาธารณรัฐเช็ก และสหราชอาณาจักร กาหนดย่านความถี่
138-143.6 MHz และ 143.65-144 MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการรอง (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในเยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม เดนมาร์ก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สเปน ฟินแลนด์ กรีซ ไอร์แลนด์ อิสราเอล เคนยา คูเวต สาธารณรัฐ
มาซิ โดเนี ย ภายใต้ ยู โกสลาเวียในอดีต เลบานอน ลิ ก เตนสไตน์ ลั กเซมเบิ ร์ก มาลี มอลตา
มอนเตเนโกร นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ กาตาร์ สโลวะเกีย สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย สโลวีเนีย
โซมาเลีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แทนซาเนีย ตูนิเซีย และตุรกี กาหนดย่านความถี่ 138-144
MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลและกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
(WRC-15)
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในแองโกลา บอตสวานา แคเมอรู น สาธารณรั ฐ แอฟริ ก ากลาง
สาธารณรัฐคองโก กาบอง แกมเบีย กานา กินี อิรัก จอร์แดน เลโซโท ไลบีเรีย ลิเบีย มาลาวี
โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ โอมาน ยูกันดา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก รวัน ดา เซีย ร์ ราลี โอน แอฟริก าใต้ สวาซิแลนด์ ชาด โตโก แซมเบี ย และซิ มบั บเว
กาหนดย่านความถี่ 138-144 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-12)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในจี น ก าหนดย่ า นความถี่ 138-144 MHz ส าหรั บ กิ จ การวิ ท ยุ ห า
ตาแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเอริเทรีย เอธิโอเปีย เคนยา สาธารณรัฐมาซิโดเนียภายใต้ยูโกสลาเวีย
ในอดีต มอนเตเนโกร เซอร์เบีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้และแทนซาเนีย กาหนดย่านความถี่
138-144 MHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในจี น กาหนดย่านความถี่ 144-146 MHz ส าหรับ กิ จ การเคลื่ อนที่
ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
การกาหนดเผื่อเลือก: ในอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ คิวบา กายอานา และอินเดีย กาหนดย่าน
ความถี่ 146-148 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม: กาหนดย่านความถี่ 148-149.9 MHz สาหรับกิจการปฏิบัติการอวกาศ
(โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ความกว้างแถบ
คลื่นในการส่งเฉพาะปฏิบัติการใดปฏิบัติการหนึ่งต้องไม่เกิน  25 kHz
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5.219

5.220
5.221

5.225
5.225A

การใช้ย่านความถี่ 148-149.9 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมขึ้นกับการประสานงาน
ภายใต้ข้อ 9.11A ทั้งนี้ กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
การดาเนินกิจการประจาที่ กิจการเคลื่อนที่ และกิจการปฏิบัติการอวกาศในย่านความถี่ 148149.9 MHz
การใช้ ย่ านความถี่ 149.9-150.05 MHz และ 399.9-400.05 MHz ในกิ จการเคลื่ อนที่ ผ่ าน
ดาวเทียมขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A (WRC-15)
สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 148-149.9 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุน แรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจาที่ห รือ
กิจการเคลื่อนที่ซึ่งดาเนินงานสอดคล้องกับตารางกาหนดคลื่นความถี่ ในแอลเบเนีย แอลจีเรีย
เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน บังกลาเทศ บาร์เบโดส เบลารุส
เบลเยี ย ม เบนิ น บอสเนี ย และเฮอร์ เซโกวีน า บอตสวานา บรูไนดารุส ซาลาม บั ล แกเรี ย
แคเมอรู น จี น ไซปรั ส สาธารณรัฐ คองโก สาธารณรัฐ เกาหลี โกตดิวัว ร์ โครเอเชีย คิ ว บา
เดนมาร์ ก จิ บู ตี อี ยิ ป ต์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ เอริ เทรี ย สเปน เอสโตเนี ย เอธิ โ อเปี ย
สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ฟิ น แลนด์ ฝรั่งเศส กาบอง จอร์เจีย กานา กรีซ กินี กินี บิ ส เซา ฮั งการี
อิน เดีย สาธารณรั ฐอิ ส ลามอิห ร่าน ไอร์แลนด์ ไอซ์ แลนด์ อิ ส ราเอล อิต าลี จาเมกา ญี่ ปุ่ น
จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต สาธารณรัฐมาซิโดเนียภายใต้ยูโกสลาเวียในอดีต เลโซโท
ลัตเวีย เลบานอน ลิเบีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มาลี มอลตา มอริเตเนีย
มอลโดวา มองโกเลีย มอนเตเนโกร โมซัมบิก นามิเบีย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ โอมาน ยูกันดา อุซ
เบกิส ถาน ปากีสถาน ปานามา ปาปัวนิวกินี ปารากวัย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ โปแลนด์
โปรตุเกส กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี สโลวะเกีย โรมาเนีย สหราชอาณาจักร เซเนกัล เซอร์เบีย เซียร์ราลี โอน สิ งคโปร์
สโลวีเนีย ซูดาน ศรีลังกา แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ชาด
โตโก ตองกา ตริ นิ แดดและโตเบโก ตูนิ เซีย ตุร กี ยูเครน เวียดนาม เยเมน แซมเบี ย และ
ซิมบับเว (WRC-15)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในออสเตรเลี ย และอิ น เดี ย ก าหนดย่ านความถี่ 150.05-153 MHz
สาหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแอลจีเรีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน สหพันธรัฐรัสเซีย
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์ก
เมนิสถาน ยูเครน และเวียดนาม กาหนดย่านความถี่ 154-156 MHz สาหรับกิจการวิทยุหา
ตาแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก การใช้ความถี่วิทยุ 154-156 MHz สาหรับกิจการวิทยุหา
ตาแหน่งจากัดเฉพาะระบบค้นหาวัตถุในอวกาศจากสถานีภาคพื้นโลก การทางานของสถานี
วิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาตาแหน่งย่านความถี่ 154-156 MHz เป็นไปตามข้อ 9.21 การ
ระบุ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบในเขตภู มิ ภ าคที่ 1 มี ค่ า instantaneous fieldstrength value คือ 12 dB(μV/m) สาหรับ 10% ของเวลาที่ทางาน ที่ระยะ 10 เมตรจาก
พื้นดิน ด้วยย่านความถี่อ้างอิง 25 kHz จากชายแดนของหน่วยงานของรัฐในเขตภูมิภาคที่ 3
ค่า I/N อยู่ที่ -6 dB (N = −161 dBW/4 kHz) หรือ −10 dB สาหรับการใช้งานที่ต้องการการ
ปกป้ อง เช่น PPDR (N = −161 dBW/4 kHz) ส าหรับ 1% ของเวลาที่ทางาน ที่ระยะ 60
เมตรจากพื้นดิน จากชายแดนของหน่วยงานขอรัฐอื่น ย่านความถี่ 156.7625-156.8375
MHz, 156.5125-156.5375 MHz, 161.9625-161.9875 MHz, 162.0125-162.0375 MHz
มีค่า out-of-band e.i.r.p. ของ space surveillance radars ไม่ เกิ น กว่า −16 dBW การ
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จัดสรรความถี่วิทยุในกิจการวิทยุหาตาแหน่ง สาหรับการกาหนดความถี่วิทยุนี้ในยูเครนต้องอยู่
ภายใต้ข้อตกลงกับมอลโดวาเท่านั้น (WRC-12)
5.226
ความถี่ วิ ท ยุ 156.525 MHz เป็ น ความถี่ วิ ท ยุ ส ากลเพื่ อ แจ้ ง เหตุ ป ระสบภั ย และเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลโดยใช้วิทยุโทรศัพท์ ซึ่งวิทยุโทรศัพท์นี้ใช้วิธีดิจิทัลในการ
เรี ย กอย่ างจ าเพาะเจาะจง การใช้ ค วามถี่ วิท ยุ 156.625 MHz และแถบคลื่ น 156.4875156.5625 MHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 มาตรา 52 และภาคผนวก 18
ความถี่วิทยุ 156.8 MHz เป็นความถี่วิทยุสากลเพื่อแจ้งเหตุประสบภัยและเพื่อความปลอดภัย
ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลโดยใช้วิทยุโทรศัพท์ การใช้ความถี่วิทยุ 156.8 MHz และแถบคลื่น
156.7625-156.8375 MHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และภาคผนวก 18
ในย่านความถี่ 156-156.4875 MHz, 156.5625-156.7625 MHz, 156.8375-157.45 MHz,
160.6-160.975 MHz และ 161.475-162.05 MHz หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสาคัญกับ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
เท่านั้น (ดูมาตรา 31 มาตรา 52 และภาคผนวก 18)
สถานี ในกิ จ การอื่ น ๆ ที่ ใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ในย่ า นความถี่ ข้ า งต้ น ควร หลี ก เลี่ ย งพื้ น ที่ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อการใช้วิทยุโทรศัพท์ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
วิทยุคมนาคมในเส้นทางน้าเส้นทางต่างๆอาจใช้ความถี่วิทยุ 156.8 MHz และ 156.525 MHz
รวมทั้ งอาจใช้ ย่ านความถี่ ซึ่งต้องให้ ความส าคัญ กับ กิจการเคลื่ อนที่ ทางทะเล ทั้ งนี้ ขึ้นกั บ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและ
ข้อตกลงต่างๆ (WRC-07)
5.227
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ก าหนดย่ า นความถี่ 156.4875-156.5125 MHz และ 156.5375156.5625 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก การใช้ย่านความถี่ข้างต้นในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการใช้วิทยุโทรศัพท์ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล (WRC-07)
5.228
การใช้งานย่านความถี่ 156.7625-156.7875 MHz และ 156.8125-156.8375 MHz สาหรับ
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเที่ยม (โลกสู่อวกาศ) ให้ใช้เฉพาะภาครับของระบบระบุบ่งชี้อัตโนมัติ
(AIS) สาหรับการแพร่คลื่นระยะไกลของข้อความ (Message 27 ตามข้อเสนอแนะล่าสุด ITUR M.1371) ยกเว้น การแพร่คลื่ น ของ AIS ในย่านความถี่ ดังกล่ าวส าหรับการปฏิบัติการใน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลสาหรับการติดต่อสื่อสารต้องไม่เกิน 1 วัตต์ (WRC-12)
5.228A สถานี อ ากาศยานอาจใช้ ย่ า นความถี วิ ท ยุ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125162.0375 MHz สาหรับการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ และการติดต่อสื่อสารเพื่ อความ
ปลอดภัยอื่น (WRC-12)
5.228AA การใช้งานย่านความถี่ 161.9375-161.9625 MHz และ 161.9875-162.0125 MHz สาหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จากัดเฉพาะระบบที่ ปฏิบัติการตาม
Appendix 18 (WRC-15)
5.228B การใช้งานย่านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz สาหรับ
กิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อหรือร้องขอการ
คุ้มครองจากกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (WRC-12)
5.228C การใช้งานย่ านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz ใน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลและกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จากัดเฉพาะระบบ
ระบุบ่งชื้อัตโนมัติ การใช้งานย่านความถี่ดังกล่าวในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทาง
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5.228D

5.228E

5.228F
5.229

5.230
5.231

5.233

5.235

บินพาณิชย์จากัดเฉพาะระบบระบุบ่งชื้อัตโนมัติจากการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือจาก
อากาศยาน การทางานของระบบระบุบ่งชื้อัตโนมัติในย่านความถี่ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิด
ข้อจากัดในการพัฒนาการใช้งานในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่ข้างเคียง
(WRC-12)
การใช้งานย่านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz (AIS 1) และ 162.0125-162.0375 MHz
(AIS 2) สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก สามารถใช้งานได้
ถึงวัน ที่ 1 มกราคม 2568 หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2568 การใช้งานย่านความถี่นี้จะถูก
ยกเลิ ก หน่ว ยงานของรัฐ ควรยกเลิ กการใช้งานย่านความถี่นี้ ส าหรับกิจการประจาที่และ
เคลื่ อนที่ ก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2568 ในระหว่างการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ย่านความถี่ นี้ใน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลได้ระดับความสาคัญเหนือกว่ากิจการประจาที่ กิจการเคลื่อนที่ทาง
บก และกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
การใช้ย่านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz ในระบบ
ระบุบ่งชื้อัตโนมัติ สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ จากัดเฉพาะ
สถานี อ ากาศยานในปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอื่ น เพื่ อ ความ
ปลอดภัยเท่านั้น (WRC-12)
การใช้ ย่ า นความถี่ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz
ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จากัดเฉพาะการรับสัญญาณจากระบบระบุ
บ่งชี้อัตโนมัติจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลยเท่านั้น (WRC-12)
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในโมร็ อ กโก ก าหนดย่ านความถี่ 162-174 MHz ส าหรั บ กิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก การใช้ย่านความถี่นี้ขึ้นกับข้อตกลง
ร่วมกัน กับ หน่ วยงานของรัฐ ซึ่งดาเนินกิจการสอดคล้ องกับ ตารางกาหนดคลื่น ความถี่ ทั้ ง
กิ จ การที่ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว หรื อ กิ จ การที่ ได้ ว างแผนไว้ แ ล้ ว และมี แ นวโน้ ม ว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบ ข้อตกลงดังกล่าวไม่มี ผลกระทบต่อสถานีที่ตั้งอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2524 ซึ่ง
ลักษณะทางเทคนิคยังคงลักษณะเดิมอยู่
การกาหนดเพิ่มเติม : ในจีน กาหนดย่านความถี่ 163-167 MHz สาหรับกิจการปฏิบัติการ
อวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอัฟกานิสถาน และจีน กาหนดย่านความถี่ 167-174 MHz สาหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก การตั้งสถานีในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ในย่านความถี่นี้ ขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันกับประเทศเพื่อน
บ้ า นในเขตภู มิ ภ าค 3 ซึ่ ง กิ จ การที่ ด าเนิ น การอยู่ ในประเทศนั้ น ๆมี แ นวโน้ ม ว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบ (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในจีน กาหนดย่านความถี่ 174-184 MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ
(อวกาศสู่โลก) และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่ง
ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 กิจการข้างต้นต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือ
ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งสถานีที่
ตั้งอยู่แล้วและสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้ว
การกาหนดเพิ่มเติม : ในเยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
อิส ราเอล อิตาลี ลิ กเตนสไตน์ มอลตา โมนาโก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ กาหนดย่านความถี่ 174-223 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทาง
บกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกต้องไม่ก่อให้เกิ ดการรบกวน
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5.237
5.238
5.240
5.241
5.242
5.243

5.245
5.246

5.247
5.250
5.251
5.252

อย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้วในประเทศอื่นๆ
การกาหนดเพิ่มเติม : ในสาธารณรัฐคองโก อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย แกมเบีย กินี ลิเบีย
มาลี เซียร์ราลี โอน โซมาเลี ย และชาด กาหนดย่านความถี่ 174-223 MHz ส าหรับกิจการ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในบังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ กาหนดย่านความถี่
200-216 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม : ในจีนและอินเดีย กาหนดย่านความถี่ 216-223 MHz สาหรับกิจการ
วิทยุนาทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และกาหนดย่านความถี่ 216-223 MHz
สาหรับกิจการวิทยุหาตาแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
ในเขตภูมิภาค 2 หน่วยงานของรัฐต้องไม่ตั้งสถานีใหม่ในกิจการวิทยุหาตาแหน่งในย่านความถี่
216-225 MHz สถานี ใ นกิ จ การวิ ท ยุ ห าต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2533 อาจ
ดาเนินการต่อไปได้ โดยจัดเป็นกิจการรอง
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแคนาดา กาหนดย่านความถี่ 216-220 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม: ในโซมาเลีย กาหนดย่านความถี่ 216-225 MHz สาหรับกิจการวิทยุนา
ทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน์ในประเทศอื่นๆ ทั้งที่ดาเนินกิจการอยู่แล้ว และที่ได้
วางแผนไว้แล้ว
การกาหนดเพิ่มเติม: ในญี่ปุ่น กาหนดย่านความถี่ 222-223 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทาง
ทางการบิ น ด้ว ย โดยจั ดเป็น กิ จการหลั ก และกาหนดย่านความถี่ 222-223 MHz ส าหรับ
กิจการวิทยุหาตาแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
การกาหนดเผื่อเลือก: ในสเปน ฝรั่งเศส อิสราเอล และโมนาโก กาหนดย่านความถี่ 223-230
MHz สาหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ในการจัดทาแผนความถี่วิทยุ ต้องจัดความถี่วิทยุให้กิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ก่อน สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทั ศ น์ ทั้ งสถานี ที่ ตั้ งอยู่ แ ล้ ว และสถานี ที่ ได้ ว างแผนไว้แ ล้ ว ในโมร็ อ กโกและแอลจีเรี ย
นอกจากการกาหนดดังกล่ าวนี้ แล้ว ยังกาหนดย่านความถี่ 223-230 MHz ส าหรับ กิจการ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางบก
การกาหนดเพิ่มเติม : ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน โอมาน
กาตาร์ และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กาหนดย่านความถี่ 223-235 MHz สาหรับกิจการวิทยุ
นาทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม : ในจีน กาหนดย่านความถี่ 225-235 MHz ส าหรับ กิจการวิทยุดารา
ศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
การกาหนดเพิ่มเติม: ในไนจีเรีย กาหนดย่านความถี่ 230-235 MHz สาหรับกิจการวิทยุนา
ทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
การก าหนดเผื่ อ เลื อ ก: ในบอตสวานา เลโซโท มาลาวี โมซั ม บิ ก นามิ เบี ย แอฟริ ก าใต้
สวาซิแลนด์ แซมเบีย และซิมบับเว กาหนดย่านความถี่ 230-238 MHz และ 246-254 MHz
สาหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21
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กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอาจใช้ ย่านความถี่ 235-322 MHz และ 335.4-399.9 MHz ได้
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 โดยมีเงื่อนไขว่า สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้อง
ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนอย่ า งรุ น แรงต่ อ กิ จ การอื่ น ๆ ที่ ก าลั งด าเนิ น การ หรือ ที่ มี แ ผนจะ
ดาเนิ น การตามตารางกาหนดคลื่นความถี่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจการที่กาหนดเพิ่มเติมตามข้อ
5.256A (WRC-03)
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่อาจใช้ ย่านความถี่ 312-315 MHz (โลกสู่อวกาศ) และ
387-390 MHz (อวกาศสู่โลก) ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมได้ การใช้ย่านความถี่ดังกล่าว
ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A
สถานียานช่วยชีวิตและอุปกรณ์เพื่อการช่วยชีวิตใช้ความถี่วิทยุ 243 MHz (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และคาซัคสถาน กาหนดย่านความถี่ 258-261
MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการปฏิบัติการ
อวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานและการพัฒนาระบบในกิจการเคลื่อนที่และระบบ
ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่นี้ สถานีในกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)
และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบในกิจการ
ประจาที่ของประเทศอื่นๆ ในอนาคต (WRC-15)
หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจใช้ ย่ า นความถี่ 267-272 MHz ส าหรั บ งานโทรมาตรอวกาศ
ภายในประเทศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
การใช้ย่านความถี่ 328.6-335.4 MHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน จากัดเฉพาะระบบ
เครื่องช่วยอากาศยานลงสู่พื้นโดยบอกแนวร่อน
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอียิปต์ และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กาหนดย่านความถี่ 328.6-335.4
MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
และเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน
สถานี ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การในย่ า นความถี่ นี้ ได้ ต่ อ เมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการนาทางทางการบินอีกต่อไป (WRC-12)
ให้แพร่คลื่นภายในช่วง  25 kHz ของความถี่มาตรฐาน 400.1 MHz
การกาหนดเพิ่มเติม : ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส บอต
สวานา สาธารณรัฐโคลอมเบีย คิวบา อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอกวาดอร์ สหพันธรัฐ
รัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต
ไลบีเรีย มาเลเซีย มอลโดวา โอมาน อุซเบกิสถาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สิงคโปร์ โซมาเลีย ทาจิกิสถาน ชาด เติร์กเมนิสถาน และยูเครน
กาหนดย่านความถี่ 400.05-401 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
กาหนดย่านความถี่ 400.15-401 MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ ในทิศทางอวกาศสู่อวกาศ
ด้วย เพื่อติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศที่มีบุคลากรอยู่ด้วย ในการนี้ไม่ถือว่า กิจการวิจัยอวกาศ
เป็นกิจการเพื่อความปลอดภัย
การใช้ ย่ า นความถี่ 400.15-401 MHz ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า นดาวเที ย ม ขึ้ น กั บ การ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ทั้งนี้ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังต้องไม่เกินค่าตามเอกสาร
แนบ 1 ของภาคผนวก 5 โดยให้ใช้ค่าดังกล่าวจนกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนในการประชุม
ใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม
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การใช้ย่านความถี่ 403-410 MHz ตามข้อมติ 205 (Rev.WRC-15) (WRC-15)
การใช้ย่านความถี่ 406-406.1 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม จากัดเฉพาะวิทยุกาลังส่ง
ต่าเพื่อบอกตาแหน่งผ่านดาวเทียมในกรณีฉุกเฉิน (ดูมาตรา 31 ประกอบด้วย) (WRC-07)
ห้ามมิให้แพร่คลื่นใดๆ อันอาจก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อการใช้ ย่านความถี่ 406406.1 MHz
การใช้ย่านความถี่ 410-420 MHz ในกิจการวิจัยอวกาศ จากัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อวกาศสู่อวกาศในวงโคจรและยานอวกาศที่มีบุคลากรอยู่ด้วย ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ณ
พื้นผิวโลก อันเนื่องจากการแพร่คลื่นจากกิจกรรมนอกยานอวกาศต้องไม่เกิน -153 dB (W/m2 .4
kHz) สาหรับ 0    5, -153 + 0.077 ( – 5) dB (W/m2.4 kHz) สาหรับ 5    70
และ -148 dB (W/m2.4 kHz) ส าหรับ 70    90 โดย  แทนมุ มที่ คลื่ นแพร่ ลงมาและ
ความกว้างแถบคลื่นอ้างอิง 4 kHz ในย่านความถี่นี้ สถานีในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ)
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานและการพัฒนากิจการ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ข้อมติที่ 4.10 ไม่บังคับใช้ (WRC-15)
ประเภทกิ จ การที่ แตกต่ างกั น : ในออสเตรเลี ย สหรัฐ อเมริก า อิ น เดี ย ญี่ ปุ่ น และสหราช
อาณาจักร กาหนดย่านความถี่ 420-430 MHz และ 440-450 MHz สาหรับกิจการวิทยุห า
ตาแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33)
การกาหนดเพิ่ม เติม : ในออสเตรเลี ย สหรัฐ อเมริกา จาไมกา และฟิลิ ป ปิน ส์ กาหนดย่าน
ความถี่ 420-430 MHz และ 440-450 MHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย โดยจัดเป็น
กิจการรอง
การกาหนดเพิ่มเติม : ในเบลารุส จีน อินเดีย คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่าน
ความถี่ 420-460 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบิน (เครื่องวิทยุวัดความสูง ) ด้วย
โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-07)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และชาด กาหนดย่านความถี่ 430-432
MHz และ 438-440 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในโครเอเชีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ลิเบีย สาธารณรัฐมาซิโดเนียภายใต้
ยูโกสลาเวียในอดีต มอนเตเนโกร และเซอร์เบี ย กาหนดย่านความถี่ 430-432 MHz และ
438-440 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอัฟกานิสถาน แอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไน
ดารุสซาลาม บูร์กินาฟาโซ จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอกวาดอร์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย
กรีซ กินี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน เคนยา
คูเวต ลิ เบี ย มาเลเซี ย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน ปากีส ถาน ฟิลิ ป ปิ นส์ กาตาร์ สาธารณรัฐ
อาหรั บ ซี เรี ย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนเกาหลี สิ ง คโปร์ โซมาเลี ย ซู ด าน
สวิต เซอร์ แ ลนด์ ประเทศไทย โตโก ตุ รกี และเยเมน ก าหนดย่ านความถี่ 430-440 MHz
สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และกาหนดย่านความถี่ 430-435 MHz
และ 438-440 MHz ยกเว้นใน เอกวาดอร์ สาหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแองโกลา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส แคเมอรูน สาธารณรัฐ
คองโก จิบู ตี สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี อิสราเอล คาซัคสถาน มาลี มองโกเลีย อุซ
ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 153 -

5.278
5.279
5.279A

5.280

5.281

5.282

5.283
5.284
5.285
5.286

เบกิสถาน โปแลนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก คีร์กีซสถาน สโลวะเกีย โรมาเนีย รวันดา
ทาจิกิสถาน ชาด เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 430-440 MHz สาหรับ
กิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในอาร์เจนตินา สาธารณรัฐโคลอมเบีย คอสตาริกา คิวบา กาย
อานา ฮอนดูรัส ปานามา และเวเนซูเอลา กาหนดย่านความถี่ 430-440 MHz สาหรับกิจการ
วิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในเม็กซิโก กาหนดย่านความถี่ 430-435 MHz และ 438-440 MHz
สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
การใช้ย่านความถี่ 432-438 MHz ของอุปกรณ์ตรวจวัดในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอกทีฟ) ต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ITU-R RS.1260-1 กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอกทีฟ) ในย่านความถี่ 432-438 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการ
วิทยุนาทางทางการบินในจีน ข้อกาหนดนี้มิได้ลดพันธะของกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอกทีฟ) ในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 และ 5.30 แต่อย่างใด (WRC-15)
ในเยอรมนี ออสเตรีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย สาธารณรัฐมาซิโดเนียภายใต้
ยู โ กสลาเวี ย ในอดี ต ลิ ก เตนสไตน์ มอนเตเนโกร โปรตุ เ กส เซอร์ เบี ย สโลวี เ นี ย และ
สวิตเซอร์แ ลนด์ กาหนดย่านความถี่ 433.05-434.79 MHz (ความถี่กึ่งกลาง 433.92 MHz)
สาหรับการประยุกต์ใช้พลังงานความถี่วิทยุในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
(ไอเอสเอ็ม) กิจการวิทยุคมนาคมของประเทศข้างต้นที่ใช้ ย่านความถี่นี้ต้องยอมรับการรบกวน
อย่างรุน แรงซึ่งอาจมีสาเหตุจากการประยุกต์ใช้งานดังกล่ าว อุปกรณ์ไอเอสเอ็มที่ใช้ ย่าน
ความถีน่ ี้อยู่ภายใต้ข้อ 15.13 (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขตภูมิภาค 2 และ
อิ น เดี ย ก าหนดย่ า นความถี่ 433.75-434.25 MHz ส าหรั บ กิ จ การปฏิ บั ติ ก ารอวกาศ
(โลกสู่ อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็น กิจการหลั ก ในฝรั่งเศสและบราซิล กาหนดย่านความถี่ นี้
สาหรับกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมอาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 435-438 MHz, 1 260-1
270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (ในเขตภูมิภาค 2 และ 3) และ 5 6505 670 MHz ได้ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการอื่น ๆ ที่ดาเนินงาน
สอดคล้ องกับตารางกาหนดคลื่ นความถี่ (ดูข้อ 5.43) หน่วยงานของรัฐที่อนุญ าตให้ดาเนิน
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมต้องมั่นใจว่า การรบกวนอย่างรุนแรงอันเนื่องจากสถานีใน
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม การรบกวนนั้นต้องได้รับการแก้ไขในทันทีทันใด ตามข้อ
25.11 ทั้งนี้ การใช้ย่านความถี่ 1 260-1 270 MHz และ 5 650-5 670 MHz ในกิจการวิทยุ
สมัครเล่นผ่านดาวเทียมจากัดเฉพาะทิศทางจากโลกสู่อวกาศ
การกาหนดเพิ่มเติม: ในออสเตรีย กาหนดย่านความถี่ 438-440 MHz สาหรับกิจการประจา
ที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
การกาหนดเพิ่มเติม : ในแคนาดา กาหนดย่านความถี่ 440-450 MHz ส าหรับกิจการวิท ยุ
สมัครเล่นด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในแคนาดา กาหนดย่านความถี่ 440-450 MHz สาหรับกิจการ
วิทยุหาตาแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33)
กิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) อาจใช้ย่าน
ความถี่ 449.75-450.25 MHz ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
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5.286A

การใช้ ย่ านความถี่ 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในกิ จการเคลื่ อ นที่ ผ่ านดาวเที ย ม
ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A (WRC-97)
5.286AA หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ ย่ า นความถี่ 450-470 MHz ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ให้ดูข้อ
มติที่ 224 (Rev.WRC-15) ทั้งนี้ การกาหนดนี้มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนด
ไว้แล้ ว ใช้ ย่านความถี่ นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญ ในข้อบังคับวิทยุ แต่ อย่างใด
(WRC-15)
5.286B การใช้ ย่ านความถี่ 454-455 MHz ในประเทศต่ างๆ ตามข้ อ 5.286D การใช้ ย่ านความถี่
455-456 MHz และ 459-460 MHz ในเขตภูมิภาค 2 และการใช้ย่านความถี่ 454-456 MHz
และ 459-460 MHz ในประเทศต่ างๆ ตามข้ อ 5.286E นั้ น สถานี ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า น
ดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจาก
สถานีในกิจการประจาที่หรือกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งดาเนินงานสอดคล้องกับตารางกาหนดคลื่น
ความถี่ (WRC-97)
5.286C การใช้ย่านความถี่ 454-455 MHz ในประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.286D การใช้ย่านความถี่ 455456 MHz และ 459-460 MHz ในเขตภูมิภาค 2 และการใช้ย่านความถี่ 454-456 MHz และ
459-460 MHz ในประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.286E นั้น สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการดาเนินงานของกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่
ซึง่ ดาเนินงานสอดคล้องกับตารางกาหนดคลื่นความถี่ (WRC-97)
5.286D การกาหนดเพิ่มเติม: ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และปานามา กาหนดย่านความถี่ 454-455
MHz ส าหรั บ กิจ การเคลื่ อ นที่ ผ่ านดาวเที ย ม (โลกสู่ อ วกาศ) ด้ ว ย โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก
(WRC-07)
5.286E การกาหนดเพิ่มเติม : ในเคปเวิร์ด เนปาล และไนจีเรีย กาหนดย่านความถี่ 454-456 MHz
และ 459-460 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-07)
5.287
การใช้ย่ านความถี่ 457.5125-457.5875 MHz และ 467.5125-467.5875 MHz ในกิจ การ
เคลื่อนที่ทางทะเลจากัดสาหรับสถานีบนเรือ โดยคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและช่อง
ความถี่ที่ใช้ ต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะตามข้อเสนอแนะ ITU-R M.1174-3 การใช้งานคลื่น
ความถี่นี้ในน่านน้าขึ้นอยู่กับข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้อง (WRC-15)
5.288
ใน เขตน่ าน น้ าของสหรั ฐ อเมริ ก าและฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ย่ า น ความถี่ ที่ เห มาะสมใน การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร บ ริ เว ณ เรื อ คื อ 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz แ ล ะ
457.600 MHz คู่ กั บ 467.750 MHz, 467.775 MHz, 467.800 MHz และ 467.825 MHz
ตามล าดั บ คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ ใช้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะตาม
ข้อเสนอแนะ ITU-R M.1174-3 (WRC-15)
5.289
นอกจากกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียมแล้ว กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียมอาจใช้ ย่าน
ความถี่ 460-470 MHz และ 1 690-1 710 MHz ในการส่ ง จากอวกาศสู่ โ ลก โดยต้ อ งไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีที่ดาเนินงานสอดคล้องกับตารางกาหนดคลื่นความถี่
5.290
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในอัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน สหพันธรัฐรัสเซีย
ญี่ ปุ่ น คี ร์ กี ซ สถาน ทาจิ กิ ส ถาน และเติ ร์ ก เมนิ ส ถาน ก าหนดย่ านความถี่ 460-470 MHz
สาหรับกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33)
ซึ่งขึน้ กับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-12)
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5.291

5.291A

5.292
5.293

5.294
5.295

5.296

การกาหนดเพิ่มเติม : ในจีน กาหนดย่านความถี่ 470-485 MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ
(อวกาศสู่โลก) และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่ง
ขึ้ น กั บ ข้ อ ตกลงภายใต้ ข้ อ 9.21 ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนอย่ า งรุ น แรงต่ อ สถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้ว
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเยอรมนี ออสเตรีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ลิกเตนสไตน์ สาธารณรัฐ
เช็ก เซอร์เบีย และสวิตเซอร์แลนด์ กาหนดย่านความถี่ 470-494 MHz สาหรับกิจการวิทยุหา
ตาแหน่ ง โดยจากัดเฉพาะเรดาร์ตรวจความเร็ว และทิ ศทางลม ซึ่งอยู่ภ ายใต้ข้อมติ ที่ 217
(WRC-97) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในอาร์เจนตินา อุรุกวัย และเวเนซุเอลา กาหนดย่านความถี่
470-512 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-15)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในแคนาดา ชิลี คิวบา สหรัฐอเมริกา กายอานา จาเมกา และ
ปานามา กาหนดย่านความถี่ 470-512 MHz และ 614-806 MHz ส าหรับกิจการประจาที่
โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก (ดู ข้ อ 5.33) ซึ่ ง ขึ้ น กั บ ข้ อ ตกลงภายใต้ ข้ อ 9.21 ในบาฮามาส
บาร์เบโดส แคนาดา ชิลี คิว บา สหรัฐ อเมริกา กายอานา จาเมกา เม็กซิ โก และปานามา
กาหนดย่านความถี่ 470-512 MHz และ 614-698 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ในอาร์เจนตินาและเอกวาดอร์
กาหนดย่านความถี่ 470-512 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในซาอุดีอาระเบีย แคเมอรูน โกตดิวัวร์ อียิปต์ เอธิโอเปีย อิสราเอล
ลิเบีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ชาด และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 470-582 MHz สาหรับ
กิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
ในบาฮามาส บาร์เบโดส แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก กาหนดย่านความถี่ 470-608
MHz หรื อบางส่ ว นของย่านความถี่นี้ ส าหรับกิ จการเคลื่ อนที่ ส ากล (IMT) ตามข้ อมติ 224
(Rev.WRC-15) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้
แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ตาม
ข้อ 9.21 และต้องไม่ก่อให้ เกิด การรบกวนอย่างรุนแรงต่อหรืออ้างสิทธิคุ้มครองจากกิจการ
กระจายเสียงจากประเทศเพื่อนบ้านตามข้อ 5.43 และ 5.43A ในเม็กซิโก จะไม่ใช้งานระบบ
IMT ในย่านความถี่นี้ก่อน 31 ธันวาคม 2561 และอาจขยายระยะเวลาหากประเทศเพื่อนบ้าน
เห็นชอบ (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในแอลเบเนีย เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม
เบนิน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอตสวานา บัลแกเรีย บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน นคร
รัฐวาติกัน สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ โครเอเชีย เดนมาร์ก จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ สเปน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาบอง จอร์เจีย กานา ฮังการี อิรัก ไอร์แลนด์
ไอซ์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน เคนยา คูเวต เลโซโท ลั ตเวีย สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ภายใต้ยูโกสลาเวียในอดีต เลบานอน ลิเบีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาลาวี มาลี
มอลตา โมร็ อ กโก มอริ เชี ย ส มอริเตเนี ย มอลโดวา โมนาโก โมซั ม บิ ก นามิ เบี ย ไนเจอร์
นอร์เวย์ โอมาน ยูกันดา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สโลวะเกีย สาธารณรัฐเช็ก สหราชอาณาจักร รวันดา ซานมารีโน เซอร์เบีย ซูดาน แอฟริกาใต้
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซีย ตุรกี ยูเครน แซมเบีย และ
ซิมบับเว กาหนดย่านความถี่ 470-694 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็น
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กิจการรอง เพื่อช่วยเสริมงานกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกของ
ประเทศต่าง ๆ ข้างต้นต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีของประเทศอื่นๆ ทั้ง
สถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้ว ซึ่งดาเนินงานสอดคล้องกับตารางกาหนด
คลื่นความถี่ (WRC-15)
ในไมโครนีเซีย หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลูและวานูอาตู ในย่านความถี่หรือบางส่วน 470-698
MHz ในบั งกลาเทศ มัล ดีฟ ส์ และนิ ว ซีแ ลนด์ ในย่ านความถี่ห รือบางส่ ว น 610-698 MHz
ประสงค์ ที่ จ ะใช้ ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ส ากล International Mobile Telecommunications (IMT) ตามข้ อ มติ ที่ Resolution 224 (Rev.WRC-15). การระบุ ย่ า นความถี่
ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็น
การจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ตามข้อ 9.21 และต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงต่อหรืออ้างสิทธิคุ้มครองจากกิจการกระจายเสียงจากประเทศเพื่อนบ้าน
ตามข้อ 5.43 และ 5.43A (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแคนาดา คอสตาริกา คิวบา เอลซัลวาดอร์ สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา
กายอานา และจาเมกา ก าหนดย่ านความถี่ 512-608 MHz ส าหรับ กิ จการประจ าที่ แ ละ
กิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ในบาฮามาส
บาร์เบโดส และเม็กซิโก กาหนดย่านความถี่ 512-608 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอินเดีย กาหนดย่านความถี่ 549.75-550.25 MHz สาหรับกิจการ
ปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
การกาหนดเพิ่มเติม : ในซาอุดีอาระเบีย แคเมอรูน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอล
จอร์แดน ลิเบีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และซูดาน กาหนดย่านความถี่ 582790 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย
โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในเขตกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ แ อฟริ กั น (ดู ข้ อ 5.10 ถึ ง 5.13)
กาหนดย่านความถี่ 606-614 MHz สาหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก
การกาหนดเพิ่มเติม : ในจีน กาหนดย่านความถี่ 606-614 MHz ส าหรับ กิจการวิทยุดารา
ศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม : ในเขตภูมิภ าค 1 ยกเว้น ในเขตกระจายเสี ยงและโทรทั ศน์แอฟริกัน
(ดูข้อ 5.10 ถึง 5.13) และในเขตภูมิภาค 3 กาหนดย่านความถี่ 608-614 MHz สาหรับกิจการ
วิทยุดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอินเดีย กาหนดย่านความถี่ 608-614 MHz สาหรับกิจการวิทยุดารา
ศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเบลีซ และโคลอมเบีย กาหนดย่านความถี่ 614-698 MHz สาหรับ
กิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่ ซึ่งขึ้นกับ
ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-15)
ในบาฮามาส บาร์ เบโดส เบลิ ซ แคนาดา โคลอมเบี ย สหรัฐ อเมริกา และเม็ก ซิโก ในย่าน
ความถี่ ห รื อ บางส่ ว น 614-698 MHz ประสงค์ ที่ จ ะใช้ ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ส ากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ต า ม ข้ อ ม ติ ที่ Resolution 224
(Rev.WRC-15). การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนด
ไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ตาม
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ข้อ 9.21 และต้องไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อหรืออ้างสิทธิคุ้มครองจากกิจการ
กระจายเสียงจากประเทศเพื่อนบ้านตามข้อ 5.43 และ 5.43A. ในเบลีซและเม็กซิโก จะไม่ใช้
งานระบบ IMT ในย่ า นความถี่ นี้ ก่ อ น 31 ธั น วาคม 2561 และอาจขยายระยะเวลาหาก
ประเทศเพื่อนบ้านเห็นชอบ (WRC-15)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในเอลซัลวาดอร์ กาหนดย่านความถี่ 614-806 MHz สาหรับ
กิจการประจาที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC15)
การใช้ย่านความถี่ 620-790 MHz ดูข้อมติที่ 549 (WRC-07) ประกอบด้วย (WRC-07)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในอาร์ เมเนี ย อาเซอร์ ไบจาน เบลารุส สหพั น ธรัฐ รั ส เซี ย จอร์เจี ย
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่าน
ความถี่ 645-862 MHz ในบั ล แกเรีย กาหนดย่านความถี่ 646-686 MHz, 726-758 MHz,
766-814 MHz และ 822-862 MHz ในโปแลนด์ กาหนดย่านความถี่ 860-862 MHz จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
(WRC-15)
ในเขตภูมิ ภ าคที่ 1 การใช้ ย่านความถี่ 694-790 MHz ในกิจการเคลื่ อนที่ ยกเว้น กิ จการ
เคลื่อนที่ทางการบิน เป็นไปตามข้อมติที่ 760 (WRC-15). ดูข้อมติที่ 224 (Rev.WRC-15) ด้วย
(WRC-15)
ในออสเตรเลี ย บั งกลาเทศ บรูไนดารุส ซาลาม กัมพูช า จีน สาธารณรัฐเกาหลี ฟิจิ อินเดีย
อิ น โดนี เซี ย ญี่ ปุ่ น คิ ริ บ าตี ลาว มาเลเซี ย เมี ย นมา นิ ว ซี แ ลนด์ ปากี ส ถาน ปาปั ว นิ ว กิ นี
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ หมู่ เกาะโซโลมอน ซามั ว สิ งคโปร์ ประเทศไทย ตองกา ตู ว าลู วานู อ าตู และ
เวียดนาม ในย่านความถี่หรือบางส่วน 698-790 MHz ประสงค์ที่จะใช้สาหรับกิจการเคลื่อนที่
สากล International Mobile Telecommunications (IMT) การระบุย่านความถี่ดังกล่ าว
มิได้เป็ น การห้ ามมิให้ กิจการต่าง ๆ ที่ ได้กาหนดไว้ แ ล้ ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็น การ
จัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ในจีน จะไม่ใช้งานระบบ IMT ในย่านความถี่
นี้ก่อน พ.ศ. 2558 (WRC-15)
ในเขตภูมิภาค 1 กาหนดย่านความถี่ 790-862 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก และต้องขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุนาทางทางการบินในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.312 สาหรับประเทศที่
เป็นภาคีข้อตกลงเจนีวา พ.ศ. 2549 การใช้ความถี่วิทยุของสถานีในกิจการเคลื่อนที่ต้องเป็นไป
ตามกระบวนการของข้ อ ตกลงนั้ น การก าหนดย่ า นความถี่ นี้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ มติ ที่ 224
(Rev.WRC-15) และ 749 (WRC-15) (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเขตภูมิภาค 2 (ยกเว้นบราซิล สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก) กาหนด
ย่านความถี่ 806-890 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 การดาเนินการกิจการเคลื่ อนที่ผ่านดาวเทียมนี้ ดาเนินการ
ภายในเขตแดนของประเทศเท่านั้น (WRC-15)
ในเขตภูมิภาค 2 บางส่วนของย่านความถี่ 698-960 MHz และในเขตภูมิภาค 1 และ 3 ย่าน
ความถี่ 694-790 MHz ก าหนดให้ ใ ช้ ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก
หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จ ะใช้ย่านความถี่ นี้ สาหรับดาเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ให้ดูข้อมติที่ 224 (Rev.WRC15) และ 749 (Rev.WRC-15) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ
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5.318

5.319

5.320

5.322

5.323

5.325
5.325A

ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่
อย่างใด (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก กาหนดย่านความถี่ 849-851
MHz และ 894-896 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลักเพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับอากาศยานโดยบริการสาธารณะ การใช้ย่านความถี่ 849-851 MHz จากัด
เฉพาะการส่งจากสถานีทางการบิน และการใช้ย่านความถี่ 894-896 MHz จากัดเฉพาะการ
ส่งจากสถานีอากาศยาน
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 806-840
MHz (โลกสู่ อ วกาศ) และ 856-890 MHz (อวกาศสู่ โ ลก) ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า น
ดาวเทียมด้วย ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม
การใช้ย่านความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการต่างๆ ในประเทศอื่นๆที่ดาเนินงาน
สอดคล้องกับตารางกาหนดคลื่นความถี่ และขึ้นกับข้อตกลงเป็นการเฉพาะระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดเพิ่มเติม : ในเขตภูมิภ าค 3 กาหนดย่านความถี่ 806-890 MHz และ 942-960
MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม โดยขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
และจากัดเฉพาะการดาเนินงานภายในเขตแดนของประเทศ ในการทาความตกลงกันนั้น ต้อง
คุ้มครองป้องกันกิจการต่าง ๆ ที่ดาเนินงานสอดคล้องกั บตารางกาหนดคลื่นความถี่ โดยต้อง
คุ้มครองป้องกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการ
ต่าง ๆ
ในเขตภูมิภ าค 1 ในย่ านความถี่ 862-960 MHz สถานีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ต้องให้บริการภายในเขตกระจายเสียงและโทรทั ศน์แอฟริกันเท่านั้น (ดูข้อ 5.10 ถึง
5.13) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้ข้อ 9.21 กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวม
ประเทศแอลจีเรีย บุ รุน ดี อียิปต์ สเปน เลโซโท ลิเบีย โมร็อกโก มาลาวี นามิเบีย ไนจีเรีย
แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย ซิมบับเว และแซมเบีย (WRC-12)
การกาหนดเพิ่ มเติม : ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บั ล แกเรีย สหพันธรัฐรัส เซีย
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่าน
ความถี่ 862-960 MHz ในบัลเกเรีย กาหนดย่านความถี่ 862-890.2 และ 900-935.2 MHz
ในโปแลนด์ ก าหนดย่ านความถี่ 862-876 MHz จนถึงวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และใน
โรมาเนี ย ก าหนดย่ านความถี่ 862-880 และ 915-925 MHz ส าหรับ กิ จ การวิท ยุน าทาง
ทางการบิ น ด้ ว ย โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก ซึ่ งขึ้ น กั บ ข้ อ ตกลงร่ว มกั น ภายใต้ ข้ อ 9.21 กั บ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจากัดเฉพาะวิทยุบอกตาแหน่งที่ตั้งบนพื้นดินซึ่งดาเนินงาน
อยู่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2540 ทั้งนี้ ตราบจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้งาน (WRC-12)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 890-942 MHz สาหรับ
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในอาร์เจนตินา บราซิล คอสตาริกา คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน
เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ เขตแดนชุมชนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขตภูมิภาค 2 กัวเตมาลา
เม็กซิโก ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา กาหนดย่านความถี่ 902-928 MHz สาหรับกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในโคลอมเบีย กาหนดย่านความถี่ 902-905 MHz
สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
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5.326

ประเภทกิจ การที่ แ ตกต่างกั น : ในชิ ลี กาหนดย่ านความถี่ 903-905 MHz ส าหรับ กิจการ
เคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21
5.327
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในออสเตรเลีย กาหนดย่านความถี่ 915-928 MHz สาหรับ
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33)
5.327A การใช้ ย่ านความถี่ 960-1 164 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ ทางการบิน ในเส้ นทางบิ นพาณิ ช ย์
จากัดเฉพาะระบบที่ดาเนินการตามมาตรฐานทางการบินสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ การใช้ย่าน
ความถีด่ ังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 417 (Rev.WRC-15) (WRC-15)
5.328
การใช้ย่านความถี่ 960-1 215 MHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบินสงวนไว้ใช้งานทั่วโลก
สาหรับการปฏิบัติการ และการพัฒนาเครื่องช่วยอิเล็กทรอนิกส์ประจาอากาศยานในการนา
ทางทางการบิน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ตั้งบนพื้นดินที่เกี่ยวข้องโดยตรง (WRC-2000)
5.328A สถานีในกิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่ 1 164-1 215 MHz อยู่ภายใต้ข้อมติ
ที่ 609 (Rev.WRC-07) และต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุนา
ทางทางการบิ น ที่ ใช้ ย่ า นความถี่ 960-1 215 MHz โดยไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ 5.43A ทั้ ง นี้ ให้
ดาเนินการตามข้อ 21.18 (WRC-07)
5.328AA ย่ านความถี่ 1 087.7-1 092.3 MHz กาหนดให้ ใช้ส าหรับ กิจการเคลื่ อนที่ ท างการบิ น ผ่ าน
ดาวเทียมในเส้นทางบินพาณิชย์ (โลกสู่อวกาศ) โดยจัดเป็นกิจการหลัก จากัดเฉพาะภาครับ
ของสถานี อ วกาศของ Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) จาก
เครื่องส่งของอากาศยานตามมาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ สถานีในกิจการกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียมในเส้นทางบินพาณิชย์ ไม่สามารถร้องขอการป้องกันจาก
สถานีในกิจการวิทยุนาทางทางการบินได้ ตามข้อมติที่ 425 (WRC-15) (WRC-15)
5.328B ระบบและเครือข่ายต่างๆ ในกิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียมที่ใช้ ย่านความถี่ 1 164-1 300
MHz, 1 559-1 610 MHz และ 5 010-5 030 MHz ซึ่งสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสาร
การประสานงานความถี่วิทยุห รือเอกสารแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุห ลังวันที่ 1 มกราคม
2548 ต้องประสานงานภายใต้ข้อ 9.12, 9.12A และ 9.13 รวมทั้งที่อยู่ภ ายใต้ข้อมติที่ 610
(WRC-03) ด้วย ในกรณีของเครือข่ายและระบบในกิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
อวกาศ) ให้ ใช้ข้อมติที่ 610 (WRC-03) เฉพาะสถานี อวกาศที่เป็นสถานีส่ งเท่านั้ น ส าหรับ
ระบบและเครือข่ายในกิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่อวกาศ) ที่ใช้ย่านความถี่ 1
215-1 300 MHz และ 1 559-1 610 MHz นั้น การประสานงานภายใต้ข้อ 9.7, 9.12, 9.12A
และ 9.13 ประสานงานเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายอื่นๆ ในกิจการวิทยุนา
ทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่อวกาศ) เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 5.329A (WRC-07)
5.329
การใช้ย่ านความถี่ 1 215-1 300 MHz ในกิจการวิทยุนาทางผ่ านดาวเทียม ต้องไม่รบกวน
อย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุนาทางตามข้อ 5.331 และ
การใช้ ย่ านความถี่ 1 215-1 300 MHz ในกิจการวิท ยุนาทางผ่ านดาวเทียมต้องไม่รบกวน
อย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุหาตาแหน่ง โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
วิทยุหาตาแหน่ง การใช้ย่านความถี่นี้อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 608 (WRC-03) (WRC-03)
5.329A การใช้ย่านความถี่ 1 215-1 300 MHz และ 1 559-1 610 MHz ของระบบในกิจการวิทยุนา
ทางผ่ านดาวเที ย ม (อวกาศสู่ อวกาศ) มิ ได้ มีค วามมุ่งหมายในการด าเนิ นกิ จการเพื่ อ ความ
ปลอดภัย การใช้ข้างต้น ต้องไม่ก่อให้ เกิดอุป สรรคใดๆเพิ่ มเติม ต่อระบบในกิจการวิทยุน า
ทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) หรือกิจการอื่นๆที่ดาเนินงานสอดคล้องกับตารางกาหนด
คลื่นความถี่ (WRC-07)
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5.330

5.331

5.332

5.334
5.335

5.335A

5.337

5.337A

การกาหนดเพิ่มเติม: ในแองโกลา ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ แคเมอรูน จีน จิบูตี
อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กายอานา อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต เนปาล โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และเยเมน กาหนดย่าน
ความถี่ 1 215-1 300 MHz ส าหรับ กิ จการประจาที่ แ ละกิจ การเคลื่ อนที่ ด้ว ย โดยจัด เป็ น
กิจการหลัก (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแอลจีเรีย เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน
เบลารุส เบลเยียม เบนิน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บราซิล บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน
จี น สาธารณรั ฐ เกาหลี โครเอเชี ย เดนมาร์ ก อี ยิ ป ต์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ เอสโตเนี ย
สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ฟิ น แลนด์ ฝรั่ ง เศส กานา กรี ซ กิ นี อิ เควทอเรี ย ลกิ นี ฮั ง การี อิ น เดี ย
อิน โดนี เซีย สาธารณรัฐ อิส ลามอิห ร่าน อิรัก ไอร์แลนด์ อิส ราเอล จอร์แดน เคนยา คู เวต
สาธารณรัฐ มาซิโดเนี ย ภายใต้ยูโกสลาเวียในอดีต เลโซโท ลั ตเวีย เลบานอน ลิ กเตนสไตน์
ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาดากัสการ์ มาลี มอริเตเนีย มอนเตเนโกร ไนจีเรีย นอร์เวย์ โอมาน
ปากีสถาน เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สโลวะเกีย สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย สโลวีเนีย โซมาเลีย
ซูดาน ซูดานใต้ ศรีลังกา แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทย โตโก ตุรกี เวเนซูเอ
ลา และเวียดนาม กาหนดย่านความถี่ 1 215-1 300 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 1 240-1 300 MHz
สาหรับกิจการวิทยุนาทางด้วย จากัดเฉพาะกิจการวิทยุนาทางทางการบิน (WRC-12)
การใช้ย่านความถี่ 1 215-1 260 MHz ของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ ในกิจการ
สารวจพิภพผ่านดาวเทียม และกิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน หรือการพัฒ นา
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม และกิจการอื่นๆ ที่จัดเป็นกิจการ
หลัก (WRC-2000)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 1 350-1 370 MHz
สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-03)
ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ในย่านความถี่ 1 240-1 300 MHz อุปกรณ์ตรวจวัดแบบ แอก
ทีฟในอวกาศในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม และกิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวน หรือร้องขอสิ ทธิคุ้มครองการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานหรือการ
พัฒนากิจการวิทยุนาทางทางการบิน (WRC-97)
ในย่านความถี่ 1 260-1 300 MHz อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศในกิจการสารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม และกิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้อง
ขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานหรือการพัฒนากิจการวิทยุหา
ตาแหน่งและกิจการอื่นๆ ที่จัดเป็นกิจการหลักในเชิงอรรถอื่นๆ ข้างต้น (WRC-2000)
กาหนดให้ใช้ ย่านความถี่ 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz และ 9 000-9 200 MHz
ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน เฉพาะเรดาร์ที่ตั้งบนพื้นดิน และเครื่องทวนสัญญาณประจา
อากาศยานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งความถี่วิทยุในย่านความถี่ข้างต้น เมื่อถูกกระตุ้นจากเรดาร์ที่ ส่ง
ความถี่วิทยุในย่านความถี่เดียวกันเท่านั้น
การใช้ ย่ า นความถี่ 1 300-1 350 MHz ของสถานี ภ าคพื้ น ดิ น ในกิ จ การวิ ท ยุ น าทางผ่ า น
ดาวเทียมและสถานีในกิจการวิทยุหาตาแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินงานและการพัฒนากิจการวิทยุนาทางทางการบิน (WRC-2000)
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5.338
5.338A
5.339
5.340

5.341
5.341A

ในคีร์กีซสถาน สโลวะเกีย และเติร์กเมนิสถาน กิจการวิทยุนาทางที่ดาเนินงานอยู่แล้วในย่าน
ความถี่ 1 350-1 400 MHz อาจดาเนินงานต่อไปได้ (WRC-12)
การใช้ ย่ า นความถี่ 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22.55-23.55 GHz, 30-31.3
GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz, 51.4-52.6 GHz, 81-86 GHz และ 92-94 GHz อยู่
ภายใต้ข้อมติที่ 750 (Rev.WRC-15) (WRC-15)
ก าหนดย่ า นความถี่ 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz และ
15.20-15.35 GHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) และกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(พาสซีฟ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
ห้ามมิให้แพร่คลื่นใดๆ ในย่านความถี่ ดังต่อไปนี้
1 400-1 427 MHz
2 690-2 700 MHz
ยกเว้นการกาหนดย่านความถี่ในข้อ 5.422
10.68-10.7 GHz
ยกเว้นการกาหนดย่านความถี่ในข้อ 5.483
15.35-15.4 GHz
ยกเว้นการกาหนดย่านความถี่ในข้อ 5.511
23.6-24 GHz
31.3-31.5 GHz
31.5-31.8 GHz
ในเขตภูมิภาค 2
48.94-49.04 GHz
จากสถานีอากาศยาน
50.2-50.4 GHz2
52.6-54.25 GHz
86-92 GHz
100-102 GHz
109.5-111.8 GHz
114.25-116 GHz
148.5-151.5 GHz
164-167 GHz
182-185 GHz
190-191.8 GHz
200-209 GHz
226-231.5 GHz
250-252 GHz (WRC-03)
ประเทศบางประเทศอยู่ระหว่างการวิจัยแบบพาสซีฟในย่านความถี่ 1 400-1 727 MHz, 101120 GHz และ 197-220 GHz ในโครงการเพื่อค้นหาการแพร่คลื่นอย่างมีเจตจานงจากอวกาศ
ในเขตภูมิภาคที่ 1 หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จ ะใช้ย่านความถี่ 1 427-1 452 MHz และ 1
492-1 518 MHz สาหรับดาเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile
Telecommunications (IMT) ให้ ดู ข้ อ มติ ที่ 223 (Rev.WRC-15) การระบุ ย่ า นความถี่
ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็น
การจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้สถานีสาหรับ IMT ต้องเป็นไปตาม

2 5.340.1 การกาหนดย่านความถี่วิทยุสาหรับกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) และกิจการอวกาศ (พาสซีฟ) ในย่านความถีว่ ิทยุ
50.2-50.4 GHz ต้องไม่เป็นอุปสรรคโดยไม่สมควรต่อการใช้ย่านความถีว่ ิทยุขา้ งเคียง (WRC-97)
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5.341B

5.341C

5.342

5.343
5.344
5.345
5.346

ข้อตกลง ข้อ 9.21 ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินสาหรับการโทรมาตรทางการ
บินตามข้อ 5.342 (WRC-15)
ในเขตภูมิภาคที่ 2 หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จ ะใช้ย่านความถี่ 1 427-1 518 MHz สาหรับ
ดาเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อ นที่สากล International Mobile Telecommunications
(IMT) ให้ ดูข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-15) การระบุย่านความถี่ดังกล่ าวมิได้เป็นการห้ ามมิให้
กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญใน
ข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-15)
ในเขตภูมิภาคที่ 3 หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จ ะใช้ย่านความถี่ 1 427-1 452 MHz และ 1
492-1 518 MHz สาหรับดาเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile
Telecommunications (IMT) ให้ ดู ข้ อ มติ ที่ 223 (Rev.WRC-15) การระบุ ย่ า นความถี่
ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็น
การจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้สถานีสาหรับ IMT ต้องเป็นไปตาม
ข้อตกลง ข้อ 9.21 ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย อุซเบกิสถาน
คีร์ กีซ สถาน และยู เครน ก าหนดย่านความถี่ 1 429-1 535 MHz ส าหรับ กิจ การเคลื่ อ นที่
ทางการบิ น เฉพาะงานโทรมาตรทางการบิน ภายในดินแดนของประเทศด้ว ย โดยจัดเป็ น
กิจการหลัก การใช้ย่านความถี่ 1 452-1 492 MHz ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 (WRC-15)
ในเขตภูมิภาค 2 การใช้ย่านความถี่ 1 435-1 535 MHz ของงานโทรมาตรในกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน มีลาดับความสาคัญสูงกว่าการใช้งานอื่นๆ ในกิจการเคลื่อนที่
การก าหนดเผื่ อเลื อก: ในสหรัฐ อเมริกา กาหนดย่านความถี่ 1 452-1 525 MHz ส าหรับ
กิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.343 ประกอบด้วย)
การใช้ ย่ านความถี่ 1 452-1 492 MHz ในกิ จ การกระจายเสี ย งผ่ านดาวเที ย มและกิ จ การ
กระจายเสี ย ง จ ากั ด เฉพาะการกระจายเสี ย งในระบบดิ จิ ทั ล และอยู่ ภ ายใต้ ข้อ มติ ที่ 528
(WARC-92)
ในแอลจี เรีย แองโกลา ซาอุดี อาระเบี ย บาห์ เรน เบนิ น บอตสวานา บู ร์กิ นาฟาโซ บุรุน ดี
แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับ
เอมิ เรตส์ กาบอง แกมเบี ย กิ นี อิ รั ก จอร์แดน เคนยา คู เวต เลโซโท เลบานอน ไลบี เรี ย
มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี โมร็อกโก มอริเชียส มอริเตเนีย โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย
โอมาน ยูกันดา ปาเลสไตน์3 กาตาร์ สาธารณรัฐคองโก รวันดา เซเนกัล เซเชลส์ ซูดาน ซูดาน
ใต้ แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซีย แซมเบีย และซิมบับเว ประสงค์จะ
ใช้ ย่ า นความถี่ 1 452-1 492 MHz ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ให้ ดู ข้ อ มติ ที่ 223 (Rev.WRC-15)
การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ แล้ว ใช้ย่าน
ความถี่นี้ และมิได้เป็ น การจัดล าดับ ความส าคัญ ในข้อ บังคั บวิท ยุแต่อ ย่างใด การใช้ส ถานี
สาหรับ IMT ต้องเป็นไปตามข้อตกลง ข้อ 9.21 ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
สาหรับการโทรมาตรทางการบินตามข้อ 5.342 ดูข้อมติ 761 (WRC-15) ด้วย (WRC-15)

3

ปาเลสไตน์ประสงค์จะใช้ย่านความถี่ 1 452-1 492 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ ตามข้อมติ 99 (Rev. Busan, 2014) และข้อตกลงชั่วคราวระหว่าง อิสราเอลปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538
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5.346A

5.348

5.348A

5.348B

5.349

5.350
5.351

5.351A

5.352A

ในเขตภู มิ ภ าคที่ 3 ประสงค์ จ ะใช้ ย่ านความถี่ 1 452-1 492 MHz ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ให้ดูข้อ
มติที่ 223 (Rev.WRC-15) และ Resolution 761 (WRC-15). การระบุย่านความถี่ดังกล่ าว
มิได้เป็ น การห้ ามมิให้ กิจการต่าง ๆ ที่ ได้กาหนดไว้ แ ล้ ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็น การ
จัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้สถานีสาหรับ IMT ต้องเป็นไปตาม
ข้อตกลง ข้อ 9.21 ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-15)
การใช้ ย่ า นความถี่ 1 518-1 525 MHz ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า นดาวเที ย ม ขึ้ น กั บ การ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่านความถี่ 1 5181 525 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานี ในกิจการประจาที่ ทั้งนี้ ไม่อยู่
ภายใต้ข้อ 5.43A (WRC-03)
การประสานงานในย่านความถี่ 1 518 - 1 525 MHz ระหว่างกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
และกิจการเคลื่อนที่ทางบกซึ่งเป็นวิทยุเคลื่อนที่แบบพิเศษ หรือกิจการเคลื่อนที่ทางบกที่ใช้
ร่วมกับ เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะผ่านระบบชุมสายซึ่งดาเนินการอยู่ในดินแดนของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้น ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ณ พื้นผิวโลก อันเนื่องจากสถานีอวกาศ
ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมเท่ากับ –150 dB(W/m2.4 kHz) สาหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมา
ทุก ๆ มุม เป็นค่าเริ่มต้นที่จะต้องดาเนินการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A โดยให้ใช้ค่านี้แทน
ค่าตามตาราง 5-2 ของภาคผนวก 5 สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่ 1
518-1 525 MHz ต้ อ งไม่ ร้อ งขอสิ ท ธิ คุ้ ม ครองการรบกวนจากสถานี ในกิ จการเคลื่ อ นที่ ใน
ดินแดนของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A (WRC-03)
สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่ 1 518-1 525 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนจากสถานีโทรมาตรเคลื่อนที่ทางการบิน ในกิจการเคลื่อนที่ในดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดูข้อ 5.343 และ 5.344) และในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.342 ทั้งนี้
ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A (WRC-03)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในซาอุดีอาระเบีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน แคเมอรูน อียิปต์
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล คาซัคสถาน คูเวต สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ภายใต้ยูโกสลาเวียในอดีต เลบานอน โมร็อกโก กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน
เติร์กเมนิสถาน และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 1 525-1 530 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่
โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่านความถี่
1 525-1 530 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC2000)
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการใดๆ ต้องไม่ใช้ย่านความถี่ 1 525-1 544 MHz, 1
545-1 559 MHz, 1 626.5-1 645.5 MHz และ 1 646.5-1 660.5 MHz ในสถานการณ์ บ าง
สถานการณ์ หน่วยงานของรัฐอาจอนุญาตให้สถานีภาคพื้นดินในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
ที่ตั้ง ณ ตาแหน่งที่กาหนดไว้ ติดต่อสื่อสารผ่านสถานีอวกาศ โดยใช้ย่านความถีข่ ้างต้น
การใช้ ย่ าน ค วาม ถี่ 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz, 1
646.5-1 660.5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2
483.5-2 520 MHz และ 2 670-2 690 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ให้ดูข้อมติที่
212 (Rev.WRC-07) และ 225 (Rev.WRC-07) (WRC-07)
ในย่านความถี่ 1 525-1 530 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ยกเว้น สถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือต้องไม่
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5.353A

5.354
5.355

5.356
5.357

5.357A

5.359

ร้องขอสิ ทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานี ในกิจการประจาที่ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบี ย
อียิ ป ต์ ฝรั่ งเศส และชุมชนโพ้น ทะเลของฝรั่งเศสในเขตภูมิภ าคที่ 3 กินี อิน เดีย อิส ราเอล
อิตาลี จอร์แดน คูเวต มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เวียดนาม และเยเมน ซึ่งได้แจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ก่อนวันที่ 1
เมษายน 2541 (WRC-15)
การใช้กระบวนการตามส่วนที่ II ของมาตรา 9 กับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่
1 530-1 544 MHz และ 1 626.5-1 645.5 MHz ต้องให้ความสาคัญกับการใช้คลื่นความถี่ใน
เหตุประสบภัย ในภาวะฉุกเฉินและเพื่อความปลอดภัยของระบบ ซึ่งใช้งานทั่วโลกในกรณีเหตุ
ประสบภั ย และเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางทะเล (Global Maritime Distress and Safety
System (GMDSS)) การสื่อสารเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียมเพื่อการนี้มีลาดับความสาคัญ
สูงกว่าการสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นในการเข้าใช้และการจัดให้ใช้
คลื่นความถี่ได้ทันที ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต่าง ๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่ยอมรับ
ไม่ได้หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการติดต่อสื่อสารของระบบ GMDSS ทั้งนี้ ให้
คานึงถึงความสาคัญของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมอื่น ๆ ด้วย (ภายใต้ข้อมติที่ 222 (WRC-2000)) (WRC-2000)
การใช้ย่านความถี่ 1 525-1 559 MHz และ 1 626.5-1 660.5 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียม ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A
การกาหนดเพิ่มเติม: ในบาห์เรน บังกลาเทศ สาธารณรัฐคองโก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย อิรัก
อิสราเอล คูเวต กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และ
เยเมน กาหนดย่านความถี่ 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz และ 1 646.5-1 660
MHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12)
การใช้ย่านความถี่ 1 544-1 545 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) จากัด
เฉพาะการติดต่อสื่อสาร กรณีเหตุประสบภัยและเพื่อความปลอดภัย (ดูมาตรา 31)
กาหนดให้ ใช้ ย่านความถี่ 1 545-1 555 MHz ในกิจการเคลื่ อนที่ทางการบินในเส้ นทางบิน
พาณิชย์ เพื่อส่งจากสถานีทางการบินภาคพื้นโลกตรงไปยังสถานีอากาศยาน หรือส่งระหว่าง
สถานี อากาศยานกับ สถานีอากาศยาน ในการขยายหรือเสริมข่ายเชื่อมโยงจากดาวเทียมสู่
อากาศยาน
การใช้กระบวนการตามส่วนที่ II ของมาตรา 9 กับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่
1 545-1 555 MHz และ 1 646.5-1 656.5 MHz ต้องให้ความสาคัญกับการใช้คลื่นความถี่ใน
กิจ การเคลื่ อนที่ท างการบิ นในเส้ น ทางบิ นพาณิ ช ย์ผ่ านดาวเที ย มในการติ ดต่อ สื่ อสารซึ่ง มี
ความสาคัญอันดับ 1 ถึงอันดับ 6 ตามมาตรา 44 การติดต่อสื่อสารในกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียมซึ่งมีความสาคัญอันดับ 1 ถึงอันดับ 6 ตามมาตรา 44
มีลาดับความสาคัญในการเข้าใช้และการจัดให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันที โดยจัดให้มีคลื่นความถี่
ว่างพร้อมใช้งานไว้เป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่มีความจาเป็น กิจการนี้มีลาดับความสาคัญสูง
กว่าการติดต่อสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอื่นๆในเครือข่ายนั้น ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียมซึ่งมีความสาคัญอันดับ 1 ถึงอันดับ 6
ตามมาตรา 44 ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความสาคัญของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอื่น ๆ ด้วย (ภายใต้ข้อมติที่ 222 (Rev.WRC-12)) (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส เบนิน
แคเมอรูน สหพัน ธรัฐรัส เซีย ฝรั่งเศส จอร์เจีย กินี กินีบิส เซา จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต
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ลิทัวเนีย มอริเตเนีย ยูกันดา อุซเบกิสถาน ปากีสถาน โปแลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซ
สถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โรมาเนีย ทาจิกิสถาน ตูนิเซีย เติร์กเมนิ
สถาน และยู เครน ก าหนดย่ า นความถี่ 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz และ
1 646.5-1 660 MHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก หน่วยงานของรัฐ
ควรหลีกเลี่ยงการตั้งสถานีใหม่ในกิจการประจาที่ในย่านความถี่ดังกล่าว (WRC-15)
ในสหรัฐอเมริกา กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้ นทางบินพาณิช ย์ผ่านดาวเทียมที่ใช้ ย่าน
ความถี่ 1 555-1 559 MHz และ 1 656.5-1 660.5 MHz มีล าดับความส าคัญ ในการเข้าใช้
และการจั ด ให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ได้ ทั น ที โดยจัด ให้ มี ค ลื่ น ความถี่ ว่างพร้อ มใช้ งานไว้เป็ น การ
ล่ ว งหน้ า ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น กิ จ การนี้ มี ล าดั บ ความส าคั ญ สู งกว่ าการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอื่นๆในเครือข่ายนั้น ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนที่ยอมรับไม่ได้ หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการเคลื่อนที่ทางการบินใน
เส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม ซึ่งมีความสาคัญอันดับ 1 ถึงอันดับ 6 ตามมาตรา 44 ทั้งนี้
ให้คานึงถึงความสาคัญของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมอื่น ๆ ด้วย (WRC-97)
SUP (WRC-15)
SUP (WRC-15)
การใช้ย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) และ
ในกิ จ การวิ ท ยุ ต รวจการณ์ แ ละตรวจค้ น หาผ่ า นดาวเที ย ม (โลกสู่ อ วกาศ) ขึ้ น กั บ การ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A สถานีภ าคพื้นดินเคลื่อนที่ในกิจการใดกิจการหนึ่งซึ่งใช้ ย่าน
ความถี่นี้ ต้องมีค่าความหนาแน่นของกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดไม่
เกิน -15 dB(W/4 kHz) ในแถบคลื่นที่มีระบบวิทยุตามข้อ 5.366 ใช้งานอยู่ (ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อ
4.10) โดยให้ใช้ค่าความหนาแน่นของกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดค่านี้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นอื่นจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบ ส่วนในแถบคลื่น
ที่ไม่มีระบบวิทยุตามข้อ 5.366 ใช้งานอยู่ ค่าความหนาแน่นของกาลังส่งออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปิกเฉลี่ยของสถานีภาคพื้นดินเคลื่อนที่ต้องไม่เกิน -3 dB(W/4 kHz) สถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุ
นาทางทางการบิน จากสถานีที่ดาเนินงานตามข้อ 5.366 และจากสถานีในกิจการประจาที่ซึ่ง
ด าเนิ น งานตามข้ อ 5.359 ในการประสานงานกรณี เครื อ ข่ า ยเคลื่ อ นที่ ผ่ า นดาวเที ย ม
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งพยายามอย่างดี ที่ สุ ด เท่ าที่ จะปฏิ บั ติ ได้เพื่ อ คุ้ ม ครองป้ องกั น สถานี ที่
ดาเนินงานตามข้อ 5.366
การใช้ย่านความถี่ 1 613.8-1 626.5 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A
ย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz เป็นย่านความถี่ที่สงวนไว้ใช้งานทั่วโลกสาหรับการใช้และ
การพั ฒ นาเครื่ องช่ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ ป ระจาอากาศยานในการน าทางทางการบิ น และสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ตั้งบนพื้นดิน หรือสิ่งอานวยความสะดวกประจาดาวเทียมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง การใช้ดาวเทียมในการนี้ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ก าหนดย่ านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz ส าหรับ กิ จ การเคลื่ อ นที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ
9.21 (WRC-12)
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5.370
5.371
5.372
5.374
5.375
5.376

5.376A
5.379
5.379A

5.379B
5.379C

ข้อ 4.10 ไม่ใช้กับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจการวิทยุนาทางทางการ
บินผ่านดาวเทียม
ประเภทกิจ การที่แตกต่างกัน : ในแองโกลา ออสเตรเลีย จีน เอริเทรีย เอธิโอเปีย อินเดีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิสราเอล เลบานอน ไลบีเรีย มาดากัสการ์ มาลี ปากีสถาน ปาปัว
นิวกินี สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซูดาน ซูดานใต้ โตโก และ
แซมเบีย กาหนดย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz สาหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจ
ค้น หาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21 กับประเทศอื่นๆ (WRC-12)
ประเภทกิ จ การที่ แ ตกต่ างกั น : ในเวเนซู เอลา ก าหนดย่ านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz
ส าหรับ กิจ การวิท ยุ ตรวจการณ์ และตรวจค้น หาผ่ านดาวเทียม (โลกสู่ อวกาศ) โดยจั ด เป็ น
กิจการรอง
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในเขตภู มิ ภ าค 1 ก าหนดย่ านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz (โลกสู่
อวกาศ) สาหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
รอง ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-12)
สถานีในกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมและสถานีในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ที่ใช้
ย่านความถี่ 1 610.6-1 613.8 MHz (อยู่ภายใต้ข้อ 29.13)
สถานีภาคพื้นดินเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่านความถี่ 1 631.5-1 634.5
MHz และ 1 656.5-1 660 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการ
ประจาที่ในประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.359 (WRC-97)
การใช้ย่านความถี่ 1 645.5-1 646.5 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
และข่ายเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียม จากัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารกรณีเหตุประสบภัยและเพื่อ
ความปลอดภัย (ดูมาตรา 31)
กาหนดให้ใช้ย่านความถี่ 1 646.5-1 656.5 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ เพื่อส่งจากสถานีอากาศยานตรงไปยังสถานีทางการบินภาคพื้นโลก หรือส่งระหว่าง
สถานีอากาศยานกับสถานีอากาศยาน ในการขยายหรือเสริมข่ายเชื่อมโยงจากอากาศยานสู่
ดาวเทียม
สถานีภาคพื้นดินเคลื่อนที่ซึ่งใช้ย่านความถี่ 1 660-1 660.5 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในบังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และปากีสถาน กาหนดย่าน
ความถี่ 1 660.5-1 668.4 MHz สาหรับกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
หน่วยงานของรัฐควรดาเนินการคุ้มครองป้องกันเท่าที่จะปฏิบัติได้ เพื่อคุ้มครองป้องกันการ
วิจัยทางวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 1 660.5-1 668.4 MHz โดยเฉพาะการยุติการส่งใน
ทิศทางจากอากาศสู่ พื้ น ดิ นของกิจการช่ว ยอุตุนิ ยมวิท ยาในย่ านความถี่ 1 664.4-1 668.4
MHz โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้
การใช้ ย่ านความถี่ 1 668-1 675 MHz ส าหรับ กิจ การเคลื่ อ นที่ ผ่ านดาวเที ย ม ขึ้ น กั บ การ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A การใช้ย่านความถี่ 1 668-1 668.4 MHz อยู่ภายใต้ข้อมติที่
904 (WRC-07) (WRC-07)
เพื่ อ คุ้ มครองป้ อ งกัน กิ จ การวิท ยุ ดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 1 668-1 670 MHz ค่ าความ
หนาแน่นฟลักซ์กาลังรวมอันเนื่องจากสถานีภาคพื้นดินเคลื่อนที่ในเครือข่ายใดๆของกิจการ
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5.382

5.384
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5.385
5.386

เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่านความถี่นี้ต้องไม่เกิน –181 dB(W/m2.10 MHz) และไม่เกิน
194 dB(W/m2.20 kHz) ณ สถานี วิ ท ยุ ด าราศาสตร์ ใ ดๆ ซึ่ ง ได้ จ ดทะเบี ย นความถี่ วิ ท ยุ
ระหว่างประเทศแล้ว โดยค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังรวมต้องไม่เกินค่าดังกล่าวมากกว่า 2%
ของระยะเวลารวม 2 000 วินาที (WRC-03)
การใช้ย่านความถี่ 1 668.4-1 675 MHz ร่วมกันระหว่างกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมและ
กิจการประจาที่กับกิจการเคลื่อนที่ อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 744 (Rev.WRC-07) (WRC-07)
ในย่านความถี่ 1 668.4-1 675 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา ในจีน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ญี่ปุ่น และอุซเบกิสถาน หน่วยงานของรัฐไม่ควรดาเนินกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาระบบใหม่ใน
ย่านความถี่ 1 668.4-1 675 MHz โดยควรจัดการให้กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาใช้ ย่านความถี่นี้
เปลี่ยนไปใช้ย่านความถี่อื่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ (WRC-03)
ในย่านความถี่ 1 670-1 675 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานีภาคพื้นดินในกิจการอุตุนิยมวิทยา
ผ่านดาวเทียมซึ่งแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2547 สถานีภาคพื้นดินใน
กิจการอุตุนิ ยมวิทยาผ่ านดาวเทียมที่ตั้งใหม่ในย่านความถี่นี้ได้รับสิ ทธิคุ้มครองการรบกวน
อย่างรุนแรงจากสถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย (WRC-07)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในอั ฟ กานิ ส ถาน คิ ว บา อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่า น และ
ปากี ส ถาน ก าหนดย่ า นความถี่ 1 690-1 700 MHz ส าหรั บ กิ จ การประจ าที่ แ ละกิ จ การ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส
สาธารณรัฐคองโก อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย สหพันธรัฐรัสเซีย กินี
อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต สาธารณรัฐมาซิโดเนียภายใต้ยูโกสลาเวียในอดีต
เลบานอน มอริ เตเนี ย มอลโดวา มองโกเลี ย โอมาน อุ ซ เบกิ ส ถาน โปแลนด์ กาตาร์
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โซมาเลีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และเยเมน
กาหนดย่านความถี่ 1 690-1 700 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น
กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการ โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก (ดู ข้ อ 5.33) บิ น ส่ ว นในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กาหนดย่านความถี่ 1 690-1 700 MHz สาหรับกิจการประจา
ที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) และกาหนดย่านความถี่ 1 690-1 700 MHz สาหรับ
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
การกาหนดเพิ่ มเติม : ในอินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ ปุ่น กาหนดย่านความถี่ 1 700-1 710
MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97)
หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่หรือบางส่วน 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400
MHz และ 2 500-2 690 MHz ส าห รั บ ด าเนิ นกิ จ การโท รคมนาคมเคลื่ อ น ที่ สากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ให้ ดู ข้ อ มติ ที่ 223 (Rev.WRC-15)
การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ แล้ว ใช้ย่าน
ความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: กาหนดย่านความถี่ 1 718.8-1 722.2 MHz สาหรับกิจการวิทยุดารา
ศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง เพื่อการสังเกตการณ์เส้นสเปคตรัม (WRC-2000)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในเขตภูมิภ าค 2 (ยกเว้น เม็กซิโก) และในออสเตรเลีย กวม อิน เดีย
อิน โดนี เซีย และญี่ ปุ่ น กาหนดย่านความถี่ 1 750-1 850 MHz ส าหรับ กิจ การปฏิ บั ติก าร
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5.388
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5.388B

5.389A
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5.389C

อวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับ
ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 โดยต้องคานึงถึงระบบโทรโปสแกตเตอร์เป็นพิเศษ (WRC-15)
การก าห น ดเพิ่ มเติ ม : ใน เบ ลารุ ส จอร์ เ จี ย คาซั ค สถาน คี ร์ กี ซ สถาน โรมาเนี ย
ทาจิ กิ ส ถาน และเติ ร์ ก เมนิ ส ถาน กาหนดย่านความถี่ 1 770-1 790 MHz ส าหรับ กิจ การ
อุตุนิ ยมวิทยาผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
(WRC-12)
ย่ า นความถี่ 1 885-2 025 MHz และ 2 110-2 200 MHz ก าหนดส าหรั บ การด าเนิ น กิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ส ากล International Mobile Telecommunications (IMT) ทั่วโลก
การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ แล้ว ใช้ย่าน
ความถี่ นี้ ทั้ งนี้ ควรจั ดย่ านความถี่ ข้ างต้นไว้รองรับกิจการเคลื่ อนที่ IMT ตามข้อมติ ที่ 212
(Rev.WRC-15) (ดูข้อมติที่ 223 (WRC-15) ประกอบด้วย) (WRC-15)
ในเขตภูมิภาค 1 และ 3 อาจใช้ย่านความถี่ 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz และ 2 1102 170 MHz และในเขตภู มิ ภ าค 2 อาจใช้ ย่ านความถี่ 1 885-1 980 MHz และ 2 110-2 160
MHz สาหรับสถานีฐานลอยระยะสูงเป็นสถานีฐานเพื่อดาเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
International Mobile Telecommunications - 2000 (IMT-2000) ต า ม ข้ อ ม ติ ที่ 221
(Rev.WRC-07) การใช้ ย่ านความถี่ ดั งกล่ าวมิ ได้ เป็ นการห้ ามมิ ให้ กิ จการต่ าง ๆ ใช้ ย่ านความถี่
ข้างต้นตามที่ได้กาหนดคลื่นความถี่ไว้ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่
อย่างใด (WRC-12)
ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน เบนิน บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน คอโมโรส โกตดิวัวร์ จีน
คิ ว บา จิ บู ตี อี ยิ ป ต์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ เอริ เทรี ย เอธิ โ อเปี ย กาบอง กานา อิ น เดี ย
สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ าน อิ ส ราเอล จอร์แ ดน เคนยา คู เวต มาลี โมร็อ กโก มอริเตเนี ย
ไนจีเรีย โอมาน ยูกัน ดา กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เซเนกัล สิงคโปร์ ซูดาน ซูดานใต้
แทนซาเนี ย ชาด โตโก ตูนิเซีย เยเมน แซมเบีย และซิมบับเว เพื่อคุ้มครองป้องกันกิจการ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีเคลื่อนที่ระบบ IMT-2000 ในดินแดนของประเทศ
แต่ละประเทศจากการรบกวนอันเนื่องจากการใช้ช่องความถี่วิทยุช่องเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สถานี ฐานลอยระยะสูงใด ๆ ที่ ใช้เป็น สถานีฐานเพื่อดาเนินกิจการเคลื่ อนที่ IMT-2000 ใน
ประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ย่านความถี่ตามข้อ 5.388A นั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ของ
ช่องความถี่วิทยุช่องเดียวกันอันเนื่องจากสถานีฐานลอยระยะสูงดังกล่ าว ต้องไม่เกิน -127
dB(W/(m2 · MHz)) ณ พื้นผิว โลกภายนอกชายแดนของประเทศ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบเป็นที่แน่ชัดจากหน่วยงานของรัฐที่ ได้รับผลกระทบ ณ วันเวลาที่แจ้งจดทะเบียนความถี่
วิทยุของสถานีฐานลอยระยะสูง (WRC-12)
การใช้ ย่ า นความถี่ 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า น
ดาวเทียมขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A และอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 716 (Rev.WRC2000) (WRC-07)
การใช้ย่านความถี่ 1 980-1 990 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุน แรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นากิจการประจาที่และกิจการเคลื่ อนที่ใน
อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา ชิลี เอกวาดอร์ สหรัฐอเมริกา ฮอนดูรัส จาไมกา เม็กซิโก เปรู
ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก อุรุกวัย และเวเนซูเอลา
การใช้ ย่ า นความถี่ 2 010-2 025 MHz และ 2 160-2 170 MHz ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า น
ดาวเทียมในเขตภูมิภาค 2 ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A และอยู่ภายใต้ข้อมติที่
716 (Rev.WRC-2000) (WRC-07)
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การใช้ ย่ า นความถี่ 2 010-2 025 MHz และ 2 160-2 170 MHz ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า น
ดาวเทียมในเขตภูมิภาค 2 ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนากิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ในเขตภูมิภาค 1 และ 3
ในแอลจีเรีย เบนิน เคปเวิร์ด อียิปต์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มาลี สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
และตู นิ เซี ย การใช้ ย่ า นความถี่ 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz ในกิ จ การ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
กิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548 และกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเที ย มต้องไม่ร้องขอสิ ท ธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการประจาที่ และกิจการเคลื่ อนที่
(WRC-2000)
หน่วยงานของรัฐต้องไม่จัดสรรย่านความถี่ 2 025-2 110 MHz และ 2 200-2 290 MHz ให้
ใช้ในระบบเคลื่อนที่ ซึ่งมีความหนาแน่นในการใช้งานสูง และหน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึง
ข้อเสนอแนะ ITU-R SA.1154-0 ในการจัดให้มีระบบเคลื่อนที่ใดๆ (WRC-15)
หน่วยงานของรัฐควรดาเนินมาตรการทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพื่อให้มั่นใจว่า การส่งในย่านความถี่
2 025-2 110 MHz และ 2 200-2 290 MHz จากอวกาศสู่อวกาศ ระหว่างดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจาที่สองดวง หรือมากกว่าสองดวง ในกิจการวิจัยอวกาศ กิจการปฏิบัติการอวกาศ
และกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียมนั้น การส่งดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งจากโลกสู่
อวกาศ การส่งจากอวกาศสู่โลก และการส่งจากอวกาศสู่อวกาศอื่นๆ ระหว่างดาวเทียมที่มีวง
โคจรประจาที่และดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการข้างต้นและในย่านความถี่ข้างต้น
การกาหนดเพิ่มเติม : ในแคนาดา สหรัฐ อเมริกา และอิน เดีย กาหนดย่านความถี่ 2 3102 360 MHz ส าหรั บ กิ จ การกระจายเสี ยงผ่ านดาวเที ย ม และส าหรับ กิจ การกระจายเสี ย ง
ภาคพื้นโลกเพื่อเสริ มการกระจายเสียงให้ สมบูรณ์ ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ จากัด
เฉพาะกิจการการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 528 (Rev.WRC-15)
ยกเว้นมติข้อ 3 ซึ่งมีมติว่า ในการใช้ย่านความถี่ของระบบกระจายเสียงผ่านดาวเทียมเป็นการ
ชั่วคราวนั้น ให้ใช้ความถี่วิทยุภายในแถบคลื่น 25 MHz แถบคลื่นสุดท้ายของย่านความถี่ ที่
กาหนดให้กิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม (WRC-15)
ในสหรั ฐ อเมริ ก า การใช้ ย่ านความถี่ 2 300-2 390 MHz ส าหรั บ งานโทรมาตรในกิ จ การ
เคลื่อนที่ทางการบินมีลาดับความสาคัญสูงกว่าการใช้งานอื่นๆในกิจการเคลื่อนที่ ในแคนาดา
การใช้ย่านความถี่ 2 360-2 400 MHz สาหรับงานโทรมาตรในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินมี
ลาดับความสาคัญสูงกว่าการใช้งานอื่น ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ (WRC-07)
ในฝรั่งเศสและตุรกี การใช้ ย่านความถี่ 2 310-2 360 MHz ส าหรับ งานโทรมาตรในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินมีลาดับความสาคัญสูงกว่าการใช้งานอื่น ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ (WRC-03)
สถานีอวกาศในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมที่ใช้ ย่านความถี่ 2 310-2 360 MHz ตาม
ข้อ 5.393 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกิจการต่าง ๆ ที่ใช้ย่านความถี่นี้ในประเทศอื่นๆ สถานีอวกาศ
นั้ น ต้ อ งประสานงานและแจ้ ง จดทะเบี ย นความถี่ วิ ท ยุ ต ามข้ อ มติ ที่ 33 (Rev.WRC-97)
ในกรณีของสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคพื้นโลกเพื่อเสริมการกระจายเสียงให้สมบูรณ์นั้นต้อง
ประสานงานระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านก่อน จึงจะดาเนินการได้
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 2 483.5-2 500 MHz ไม่
อยู่ภายใต้ข้อ 4.10
ประเภทกิ จ การที่ แตกต่ างกัน : ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพั น ธรัฐ รัส เซี ย
คาซั ค สถาน อุ ซ เบกิ ส ถาน คี ร์ กี ซ สถาน ทาจิ กิ ส ถาน และยู เครน ก าหนดย่ า นความถี่
2 483.5-2 500 MHz สาหรับกิจการวิทยุห าตาแหน่าง โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุ
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คมนาคมในกิจการวิทยุหาตาแหน่งในประเทศดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
ต่อหรือขอความคุ้มครองจากกิจการประจาที่ กิจการเคลื่ อนที่ และกิจการเคลื่ อนที่ผ่าน
ดาวเทียมที่ปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุในย่านความถี่ band 2 483.5-2 500 MHz. (WRC-12)
ยกเว้นกรณีในข้อ 5.401 สถานีในกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมในย่าน
ความถี่ 2 483.5-2 500 MHz ที่แจ้งจดทะเบียนหลังจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และมี
พื้ น ที่ บ ริ ก ารในอาร์ เ มเนี ย อาเซอร์ ไ บจาน เบลารุ ส สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย คาซั ค สถาน
อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และยูเครน ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
หรื อ ต้ อ งไม่ ร้ อ งขอสิ ท ธิคุ้ ม ครองการรบกวนจากสถานี ในกิ จ การวิท ยุ ห าต าแหน่ ง ภายใต้
ข้อ 5.398A (WRC-12)
ในแองโกลา ออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน เอริเทรีย เอธิโอเปีย อินเดีย สาธารณรัฐอิสลาม
อิห ร่ าน เลบานอน ไลบี เรีย ลิ เบีย มาดากัส การ์ มาลี ปากีสถาน ปาปัวนิว กินี สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย สาธารณรัฐคองโก ซูดาน สวาซิแลนด์ โตโก และแซมเบีย กาหนดย่านความถี่
2 483.5-2 500 MHz ส าหรับกิจการวิท ยุตรวจการณ์ และตรวจค้นหาผ่ านดาวเทียม โดย
จัดเป็นกิจการหลัก ก่อน WRC-12 ตามข้อมติที่ 9.21 ซึ่งได้ข้อตกลงจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน
รายชื่ อ ระบบในกิ จ การวิ ท ยุ ต รวจการณ์ แ ละตรวจค้ น หาผ่ า นดาวเที ย มที่ มี ข้ อ มู ล การ
ประสานงานครบถ้ ว น และแจ้ งส านั ก งานวิ ท ยุ ค มนาคมก่ อ นวัน ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555
สามารถรักษาสถานะตามวันที่ได้รับการประสานงานการเรียกขอข้อมูล (WRC-15)
การใช้ย่ านความถี่ 2 483.5-2 500 MHz ในกิจการเคลื่ อนที่ผ่านดาวเทียมและกิจการวิทยุ
ตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A หน่วยงาน
ของรัฐควรดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดเท่าที่จะปฏิบัติได้ เพือ่ คุ้มครองป้องกันกิจการ
วิท ยุ ด าราศาสตร์ จ ากการรบกวนอย่างรุน แรงอั น เนื่ อ งจากการแพร่คลื่ น ในย่านความถี่ 2
483.5-2 500 MHz โดยเฉพาะการรบกวนที่มีสาเหตุจากการแผ่คลื่ นฮาร์โมนิกที่ 2 ในย่าน
ความถี่ 4 990-5 000 MHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่กาหนดสาหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ ทั่ว
โลก
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม
อาจใช้ ย่านความถี่ 2 520-2 535 MHz ได้ ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 โดยจากัดให้ ใช้
ภายในเขตแดนของประเทศ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อ 9.11A (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กิจการวิทยุตรวจการณ์และ
ตรวจค้น หาผ่ านดาวเทียม (อวกาศสู่ โลก) อาจใช้ ย่านความถี่ 2 500-2 516.5 MHz ได้ ซึ่ง
ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 โดยจากัดให้ใช้เฉพาะภายในเขตแดนของประเทศ
ในย่ า นความถี่ 2 500-2 520 MHz ค่ า ความหนาแน่ น ฟลั ก ซ์ ก าลั ง ณ พื้ น ผิ ว โลก ใน
อาร์เจนตินา อันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ต้องไม่
เกิน –152 dB(W/(m2 . 4 kHz)) เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอื่นกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ระบบโทรโปสเพียริคสแกตเตอร์ ในเขตภูมิภาค 1 อาจใช้ย่านความถี่ 2 500-2 690 MHz ได้
ซึ่ ง ขึ้ น กั บ ข้ อ ตกลงภายใต้ ข้ อ 9.21 ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วไม่ ร วมถึ งข่ ายเชื่ อ มโยงโทรโปสเพี ย
ริคสแกตเตอร์ที่อยู่นอกเขตภูมิภาค 1 หน่วยงานของรัฐต้องใช้ความพยายามทั้งหมดเท่าที่จะ
ปฏิบัติได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาระบบโทรโปสเพียริค สแกตเตอร์ระบบใหม่ในย่านความถี่นี้
ในการวางแผนข่ายเชื่ อมโยงระบบโทรโปสเพี ยริค สแกตเตอร์ระบบใหม่ ในย่ านความถี่ นี้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้อ งมี มาตรการต่างๆที่เป็ นไปได้ เพื่ อ หลี กเลี่ ยงมิให้ ส ายอากาศของข่าย
เชื่อมโยงระบบโทรโปสเพียริค สแกตเตอร์มีทิศทางตรงไปยังวงโคจรของดาวเที ยมที่มีวงโคจร
ประจาที่ (WRC-12)
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5.412
5.413

5.414
5.414A

5.415

5.415A
5.416

5.418

การกาหนดเผื่อเลือก: ในคีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่านความถี่ 2 500-2 690
MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12)
ในการออกแบบระบบในกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ผ่ านดาวเที ย มในย่ านความถี่
ระหว่าง 2 500 MHz และ 2 690 MHz หน่วยงานของรัฐควรดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
ทั้งหมดที่จาเป็ น เพื่อคุ้มครองป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 2 690 -2 700
MHz
การกาหนดย่านความถี่ 2 500-2 520 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A (WRC-07)
ในญี่ปุ่นและอินเดีย การใช้ย่านความถี่ 2 500-2 520 MHz และ 2 520-2 535 MHz ตามข้อ
5.403 ของเครือข่ายดาวเทียมในกิจการเคลื่ อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่ โลก) จากัดให้ใช้
ภายในเขตแดนของประเทศ และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ค่าความหนาแน่น
ฟลักซ์กาลังที่กาหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นที่จะต้องดาเนินการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ใน
พื้ น ที่ ซึ่ ง อยู่ ภ ายในระยะทาง 1,000 กม. โดยรอบดิ น แดนของหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ แ จ้ งจด
ทะเบียนความถี่วิท ยุของเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ให้ใช้ค่าความหนาแน่น
ฟลักซ์กาลังดังต่อไปนี้ สาหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี
−136 dB(W/(m2 · MHz))
สาหรับ 0°    5°
−136 + 0.55 (  5) dB(W/(m2 · MHz)) สาหรับ 5° <   25°
−125 dB(W/(m2 · MHz))
สาหรับ 25° <   90°
โดย  แทนมุมที่คลื่นแพร่ลงมา เหนือระนาบในแนวนอน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกพื้นที่นี้ ให้
ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังตามตาราง 21-4 ในมาตรา 21 ในกรณีของระบบที่สานักงาน
วิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550
และระบบดังกล่าวดาเนินการอยู่ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์
กาลัง ค่าเริ่มต้นที่จะต้องดาเนินการประสานงานตามตาราง 5-2 เอกสารแนบ 1 ภาคผนวก 5
ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 11 ร่วมกับข้อ 9.11A
(WRC-07)
การใช้ย่านความถี่ 2 500-2 690 MHz ในเขตภูมิภาค 2 และการใช้ย่านความถี่ 2 500-2 535
MHz และ 2 655-2 690 MHz ในเขตภูมิภาค 3 สาหรับกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม จากัด
เฉพาะระบบซึ่งดาเนินการในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ
9.21 โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในเขต
ภูมิภาค 1 (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอินเดีย และญี่ ปุ่ น ให้ ใช้ย่านความถี่ 2 515-2 535 MHz ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ได้ โดยให้ใช้ ภายในเขตแดนของประเทศ
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 (WRC-2000)
การใช้ย่ านความถี่ 2 520-2 670 MHz ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
จากัดเฉพาะระบบซึ่งดาเนินการในระดับ ประเทศและในระดับ ภูมิภ าคเพื่ อให้ ชุมชนรับได้
โดยตรง ซึ่ ง ขึ้ น กั บ ข้ อ ตกลงภายใต้ ข้ อ 9.21 หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ช้ ย่ า นความถี่ นี้ ต้ อ ง
ประสานงานระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ภายใต้ข้อ 9.19 (WRC-07)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในอิ น เดี ย ก าหนดย่ านความถี่ 2 535-2 655 MHz ส าหรับ กิ จ การ
กระจายเสียงผ่านดาวเทียม และสาหรับกิจการกระจายเสียงภาคพื้นโลกเพื่อเสริมการกระจาย
เสียงให้สมบูรณ์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ จากัด เฉพาะกิจการการกระจายเสียงใน
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5.418A

5.418B

5.418C

ระบบดิจิทัล และอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 528 (Rev.WRC-15) โดยไม่ใช้ข้อ 5.416 และตาราง 21-4
ในมาตรา 21 กับการกาหนดย่านความถี่เพิ่มเติมนี้ การใช้ย่านความถี่ของระบบดาวเทียมที่มี
วงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 539 (Rev.WRC15) ทั้งนี้ ระบบต่าง ๆ ในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ ซึ่งสานักงาน
วิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 ภายหลังจากวันที่ 1
มิถุนายน 2548 จะจากัดเฉพาะระบบซึ่งให้บริการครอบคลุมในระดับประเทศเท่านั้น
ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังสาหรับทุกสภาพการณ์ และการมอดูเลตทุกวิธี ณ พื้นผิวโลก อัน
เนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ ในย่านความถี่
2 630-2 655 MHz ซึ่งสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตาม
ภาคผนวก 4 ภายหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ต้องไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้
130 dB (W/(m2 · MHz))
สาหรับ 0    5
2
130+ 0.4 (  5) dB (W/(m · MHz))
สาหรับ 5   25
2
–122 dB (W/(m · MHz))
สาหรับ 25   90
โดย  แทนมุมที่คลื่นแพร่ลงมา เหนือระนาบในแนวนอน ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ณ
พื้นผิวโลกอาจสูงกว่าค่าดังกล่าวข้างต้นในดินแดนของประเทศใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐนั้นให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ยกเว้นไม่ใช้ค่าดังกล่าวข้ างต้น ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์
กาลั ง เท่ ากั บ –122 dB (W/(m2 · MHz)) เป็ น ค่ าเริ่ม ต้ น ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การประสานงาน
ภายใต้ข้อ 9.11 ในพื้นที่ซึ่งอยู่ภายในรัศมี 1,500 กิโลเมตร รอบดินแดนของหน่วยงานของรัฐ
ที่แจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ของระบบในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐแต่ละประเทศข้างต้นต้องไม่จัดสรรคลื่นความถี่ทับซ้อนกันสองคลื่นความถี่ใน
คราวเดียวกัน กล่าวคือ การจัดสรรคลื่นความถี่หนึ่งตามข้อกาหนดนี้ และอีกคลื่นความถี่หนึ่ง
ตามข้อ 5.416 สาหรับระบบต่าง ๆ ซึ่งสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงาน
ความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 ภายหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2548 (WRC-15)
สาหรับประเทศในเขตภูมิภาค 3 ตามข้อ 5.418 การใช้ย่านความถี่ 2 630-2 655 MHz ของ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ ในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม ซึ่งสานักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่
วิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 2 มิถุนายน 2543 การใช้ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้ขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.12A ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่
ซึ่งถือว่าสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการ
แจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 2 มิถุนายน 2543 โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อ
22.2 ส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ ซึ่งถือว่าสานักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่
วิทยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2543 นั่น ยังคงอยู่ภายใต้ข้อ 22.2 (WRC-03)
การใช้ย่านความถี่ 2 630-2 655 MHz ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ ในกิจการ
กระจายเสี ย งผ่ านดาวเที ย ม ตามข้อ 5.418 ซึ่ งส านั ก งานวิท ยุ ค มนาคมได้ รับ เอกสารการ
ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 หลัง
วันที่ 2 มิถุนายน 2543 การใช้ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.12
(WRC-03)
การใช้ ย่ า นความถี่ 2 630-2 655 MHz ของเครื อ ข่ า ยดาวเที ย มที่ มี ว งโคจรประจ าที่ ซึ่ ง
สานักงานวิทยุคมนาคมได้รับ เอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจด
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5.419

5.420
5.422

5.423
5.424
5.424A
5.425
5.426
5.427

5.428
5.429

ทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 2 มิถุนายน 2543 การใช้ย่านความถี่ ดังกล่าว
นี้ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.13 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ ในกิจ การกระจายเสี ยงผ่ านดาวเทียม ตามข้อ 5.418 ทั้ งนี้ ไม่ อยู่ภ ายใต้ข้อ 22.2
(WRC-03)
เมื่อเริ่มต้น ดาเนิ นการระบบต่างๆในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 2 670-2
690 MHz หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมดที่จาเป็น เพื่อคุ้มครอง
ป้องกันระบบดาวเทียมต่างๆที่ใช้ย่านความถี่นี้อยู่ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2535 การประสานงาน
ของระบบเคลื่ อ นที่ ผ่ า นดาวเที ย มในย่ า นความถี่ นี้ ต้ อ งประสานงานภายใต้ ข้ อ 9.11A
(WRC-07)
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม
อาจใช้ย่ านความถี่ 2 655-2 670 MHz โดยจากัดให้ ใช้ภ ายในเขตแดนของประเทศ ขึ้นกับ
ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 และให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส บรูไนดา
รุสซาลาม สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ คิวบา จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย
เอธิ โ อเปี ย กาบอง จอร์ เจี ย กิ นี กิ นี -บิ ส เซา สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ า น อิ รั ก อิ ส ราเอล
จอร์แดน คูเวต เลบานอน มอริเตเนีย มองโกเลีย มอนเตเนโกร ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กาตาร์ สาธารณรัฐ อาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิป ไตยคองโก
โรมาเนีย โซมาเลีย ทาจิกิสถาน ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และเยเมน กาหนดย่านความถี่
2 690-2 700 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจากัดเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้อยู่ ณ วันที่ 1
มกราคม 2528 (WRC-12)
ให้เรดาร์ที่ตั้งบนพื้นดินใช้ย่านความถี่ 2 700-2 900 MHz ในงานอุตุนิยมวิทยา โดยมีสถานะ
เท่าเทียมกับสถานีในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในแคนาดา ก าหนดย่านความถี่ 2 850-2 900 MHz ส าหรับ เรดาร์
ชายฝั่งในกิจการวิทยุนาทางทางทะเลด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ในย่ านความถี่ 2 900-3 100 MHz สถานี ในกิ จ การวิท ยุ ห าต าแหน่ งต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุ
นาทาง (WRC-03)
ในย่านความถี่ 2 900-3 100 MHz ระบบประจาเรือซึ่งทาหน้าที่สอบถามและทวนสัญญาณ
ต้องใช้ความถี่วิทยุในแถบคลื่น 2 930 - 2 950 MHz
การใช้ย่านความถี่ 2 900-3 100 MHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน จากัดเฉพาะเรดาร์
ที่ตั้งบนพื้นดิน
การตอบรับจากเครื่องทวนสัญญาณเรดาร์ ในย่านความถี่ 2 900-3 100 MHz และ 9 300-9
500 MHz ต้องไม่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับการตอบรับจากเครื่องรับ -ส่งวิทยุเรดาร์เพื่อ
บอกตาแหน่ง และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อเรดาร์ประจาเรือหรือเรดาร์ประจาอากาศ
ยานในกิจการวิทยุนาทาง ทั้งนี้ ให้คานึงถึงข้อ 4.9
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่านความถี่
3 100-3 300 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในซาอุดีอาระเบีย บาห์ เรน บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูช า
แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐเกาหลี โกตดิวัวร์ อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล ญี่ปุ่น จอร์แดน เคนยา คูเวต
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เลบานอน ลิ เบี ย มาเลเซี ย โอมาน ยู กั น ดา ปากี ส ถาน กาตาร์ สาธารณรั ฐ อาหรั บ ซี เรี ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซูดาน และเยเมน
กาหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก กิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีพรมแดนติดกับ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องไม่ร้องขอการป้องกันการรบกวนจากกิจการวิทยุหาตาแหน่ง (WRC15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแองโกลา เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี กานา กินี กินีบิส
เซา เลโซโท ไลบีเรีย มาลาวี มอริเตเนีย โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย รวันดา ซูดาน
ซูดานใต้ แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ชาด โตโก แซมเบีย และซิมบับเว กาหนดย่าน
ความถี่ 3 300-3 400 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ด้วย
โดยจัดเป็น กิจการหลัก สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุ
หาตาแหน่ง (WRC-15)
ในประเทศเขตภู มิภ าคที่ 1 ทางใต้ของ 30 องศาเหนือ แองโกลา เบนิ น บอตสวานา บูร์กิ
นาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ อียิปต์ กานา กินี กินีบิสเซา เคนยา เล
โซโท ไลบีเรีย มาลาวี มอริเตเนีย โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย ยูกันดา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก รวันดา ซูดาน ซูดานใต้ แอฟริกาใต้ สวาซิ แลนด์ แทนซาเนีย ชาด โตโก
แซมเบีย และซิมบับเว ย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ประสงค์จะใช้สาหรับกิจการเคลื่อนที่
สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ตามข้อมติที่ 223 (Rev.WRC15) การใช้ย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz สาหรับ IMT ต้องไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงและไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบในกิจการวิทยุหาตาแหน่ง การระบุ
ย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และ
มิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-15)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในอาร์เจนตินา บราซิล โคลอมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร์
กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวั ย และอุรุกวัย กาหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz สาหรับ
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในอาร์เจนตินา
บราซิล กัวเตมาลา เม็กซิโก และปารากวัย กาหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz สาหรับ
กิจการประจาที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานี ในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ในย่าน
ความถี่ นี้ ต้องไม่ก่อให้ การรบกวนอย่างรุนแรงและไม่ ร้องขอสิ ทธิคุ้มครองการรบกวนจาก
สถานีในกิจการวิทยุหาตาแหน่ง (WRC-15)
ในเขตภูมิภ าคที่ 2: อาร์เจนตินา โคลอมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ เม็กซิโก และอุรุกวัย
ก าหนดย่ า นความถี่ 3 300-3 400 MHz ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ส ากล International
Mobile Telecommunications (IMT) ด้วย ตามข้อมติ 223 (Rev.WRC-15) การใช้งานใน
อาร์เจนตินาและอุรุกวัย ต้องเป็นไปตามข้อ 9.21. การใช้งาน IMT ในย่านความถี่นี้ต้องไม่ก่อ
ให้ การรบกวนอย่างรุนแรงและร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุห าตาแหน่ง
และต้องได้รับข้อตกลงจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องป้องกันการใช้งานกิจการวิทยุหาตาแหน่ง
ด้วย การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้
ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในปาปัวนิวกินี กาหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz สาหรับกิจการ
เคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่ อนที่ทางการบิน ด้วย โดยจัด เป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการ
เคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ก่อให้การรบกวนอย่ างรุนแรงและร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
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รบกวนจากกิจ การวิท ยุ ห าตาแหน่ ง และต้ องได้ รับ ข้อตกลงจากประเทศเพื่ อนบ้ านที่ ต้อ ง
ป้องกันการใช้งานกิจการวิทยุหาตาแหน่งด้วย (WRC-15)
ในเขตภูมิภาคที่ 3: กัมพูชา อินเดีย ลาว ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม กาหนดย่าน
ค ว าม ถี่ 3 300-3 400 MHz ส าห รั บ กิ จ ก ารเค ลื่ อ น ที่ ส าก ล International Mobile
Telecommunications (IMT) ด้ว ย ตามข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-15). การใช้งาน IMT ใน
ย่านความถี่นี้ ต้องไม่ก่อให้การรบกวนอย่างรุนแรงและร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจาก
กิจการวิทยุหาตาแหน่ง และต้องได้รับข้อตกลงจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องป้องกันการใช้งาน
กิจการวิทยุหาตาแหน่งด้วย ตามข้อ 9.21 การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้
กิจ การต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดลาดับความส าคัญ ใน
ข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่านความถี่
3 300-3 400 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
ย่านความถี่ 3 400-3 600 MHz ได้ถูกกาหนดให้ใช้งานสาหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ตามข้ อ 9.21 ซึ่ ง ถู ก ก าหนดให้ ใ ช้ ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ส ากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ด้ ว ย การระบุ ย่ านความถี่ ดั ง กล่ า ว
มิ ได้ เป็ น การห้ า มมิ ให้ กิ จ การต่ าง ๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ใช้ ย่ านความถี่ และมิ ได้ เป็ น การ
จัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17
และ 9.18 ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ใน
กิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์
กาลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพื้นดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอื่นต้องไม่เกิน−154.5
dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรืออาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังที่มี
ค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
เพื่ อให้ มั่น ใจว่า ค่ าความหนาแน่น ฟลั กซ์ กาลั งไม่สู งเกิน กว่าค่าที่ กาหนด ณ ชายแดนของ
หน่วยงานของรัฐอื่น จะต้องมีการคานวณ และตรวจสอบโดยคานึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ด้ว ยความเห็ น ชอบจากหน่ว ยงานของรัฐ ทั้งสองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐที่ รับผิ ดชอบสถานี
ภาคพื้นโลกและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพื้นดิ น) โดยสานักงานวิทยุคมนาคม
จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ หากได้รับการร้องขอในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจตกลงกัน
ได้ สานักงานวิทยุคมนาคมจะทาการคานวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง โดย
พิจารณาจากข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอ
การป้องกันการรบกวนจากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับ
วิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-15)
การกาหนดเพิ่ ม เติ ม : ในเยอรมนี และอิ ส ราเอล กาหนดย่านความถี่ 3 400-3 475 MHz
สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
ในเขตภูมิภาคที่ 2 กาหนดย่านความถี่ 3 400-3 500 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก ตามข้อ 9.21 (WRC-15)
ในเขตภู มิ ภ าคที่ 2 ก าหนดย่านความถี่ 3 400-3 600 MHz ส าหรับ กิจ การเคลื่ อนที่ ส ากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ด้ ว ย การระบุ ย่ านความถี่ ดั ง กล่ า ว
มิ ได้ เป็ น การห้ า มมิ ให้ กิ จ การต่ าง ๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ใช้ ย่ านความถี่ และมิ ได้ เป็ น การ
จัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17
และ 9.18 ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ใน
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กิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์
กาลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพื้นดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอื่นต้องไม่เกิน−154.5
dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรืออาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังที่มี
ค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
เพื่ อให้ มั่น ใจว่า ค่ าความหนาแน่น ฟลั กซ์กาลั งไม่สู งเกิน กว่าค่าที่ กาหนด ณ ชายแดนของ
หน่วยงานของรัฐอื่น จะต้องมีการคานวณ และตรวจสอบโดยคานึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ด้ว ยความเห็ น ชอบจากหน่ว ยงานของรัฐ ทั้งสองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐที่ รับผิ ดชอบสถานี
ภาคพื้นโลกและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพื้นดิน ) โดยสานักงานวิทยุคมนาคม
จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ หากได้รับการร้องขอในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจตกลงกัน
ได้ สานักงานวิทยุคมนาคมจะทาการคานวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง โดย
พิจารณาจากข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอ
สิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับ
วิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-15)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และปากีสถาน กาหนดย่านความถี่
3 400-3 500 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งไม่รวมถึง
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-2000)
ในสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ ปุ่น และปากีสถาน กาหนดให้ ใช้ ย่านความถี่ 3 400-3 500 MHz
ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ส ากล International Mobile Telecommunications (IMT) การ
กาหนดนี้มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ใช้ย่านความถี่นี้ ตามที่ได้กาหนดคลื่น ความถี่ไว้
และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ในขั้นตอนประสานงาน ให้
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการให้มี
สถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โดยใช้ ย่านความถี่นี้ หน่วยงานของรัฐนั้ นต้อง
มั่ น ใจว่ า ค่ า ความหนาแน่ น ฟลั ก ซ์ ก าลั ง ที่ ค วามสู ง 3 ม. เหนื อ พื้ น ดิ น ณ ชายแดนของ
หน่วยงานของรัฐ อื่น ต้องไม่เกิน−154.5 dB(W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา โดย
อาจใช้ ค่ าความหนาแน่ น ฟลั ก ซ์ ก าลั งที่ มี ค่ าสู งกว่ าค่ าดั งกล่ าว ณ ดิ น แดนของประเทศที่
หน่วยงานของรัฐนั้นให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังไม่สูง
เกินกว่าค่าที่กาหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอื่น จะต้องมีการคานวณและตรวจสอบ
โดยคานึ งถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็ นชอบของหน่วยงานของรัฐทั้งสองฝ่ าย
(หน่ ว ยงานของรั ฐที่ รั บ ผิ ด ชอบสถานี ภ าคพื้น โลกและหน่ ว ยงานของรัฐ ที่รับ ผิ ดชอบสถานี
ภาคพื้ น ดิ น ) โดยส านั ก งานวิ ท ยุ ค มนาคมจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งนี้ ห ากได้ รั บ การ
ร้องขอ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ สานักงานวิทยุคมนาคมจะทาการคานวณ
และตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง โดยพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น สถานีในกิจการ
เคลื่ อนที่ซึ่งใช้ ย่ านความถี่ 3 400-3 500 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจาก
สถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547)
(WRC-07)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน เขตแดนชุมชนโพ้นทะเลของ
ฝรั่ งเศสในเขตภู มิ ภ าค 3 อิ น เดี ย สาธารณรัฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ าน นิ ว ซี แ ลนด์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ
สิ งคโปร์ กาหนดย่ านความถี่ 3 400-3 500 MHz ส าหรับ กิ จการเคลื่ อ นที่ ยกเว้น กิ จการ
เคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก ตามข้อ 9.21 ซึ่งถูกกาหนดให้ใช้สาหรับกิจการ
เคลื่ อ นที่ ส ากล International Mobile Telecommunications (IMT) ด้ ว ย การระบุ ย่ า น
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ความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้
เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงานภายใต้
ข้อ 9.17 และ 9.18 ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานี
เคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์กาลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพื้นดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐ อื่น
ต้ อ งไม่ เกิ น −154.5 dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่ า 20% ของเวลา หรื อ อาจใช้ ค่ า ความ
หนาแน่นฟลักซ์กาลังที่มีค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังไม่สูงเกินกว่าค่าที่กาหนด
ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐ อื่น จะต้องมีการคานวณ และตรวจสอบโดยคานึงถึงข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐทั้งสองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐที่
รั บ ผิ ด ชอบสถานี ภ าคพื้ น โลกและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบสถานี ภ าคพื้ น ดิ น ) โดย
ส านั ก งานวิ ท ยุ ค มนาคมจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งนี้ หากได้ รั บ การร้ อ งขอในกรณี ที่
หน่วยงานของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ สานักงานวิทยุคมนาคมจะทาการคานวณและตรวจสอบ
ค่าความหนาแน่ น ฟลักซ์กาลั ง โดยพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีในกิจการ
เคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอวกาศเกินกว่าการ
คุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-15)
ในเขตภู มิ ภ าค 2 และ 3 ก าหนดย่านความถี่ 3 400-3 600 MHz ส าหรับ กิจ การวิท ยุ ห า
ตาแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบควรยุติการดาเนินงานระบบ
วิท ยุ ห าต าแหน่ งที่ ใช้ ย่ านความถี่ นี้ ภ ายใน พ.ศ. 2528 หลั งจากนั้ น หน่ ว ยงานของรัฐ ต้ อ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพื่อคุ้มครองป้องกันกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
จากการรบกวน และต้องไม่กาหนดให้ กิจการประจาที่ ผ่ านดาวเทียมในย่านความถี่ นี้ต้อ ง
ดาเนินการประสานงาน
ในออสเตรเลี ย บั งกลาเทศ จี น เขตแดนชุ ม ชนโพ้ น ทะเลของฝรั่ ง เศสในเขตภู มิ ภ าค 3
สาธารณรั ฐ เกาหลี อิน เดี ย สาธารณรัฐ อิส ลามอิ ห ร่าน ญี่ ปุ่ น นิ ว ซี แลนด์ ปากี ส ถาน และ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ก าหนดให้ ใช้ ย่ านความถี่ 3 500 - 3 600 MHz ส าหรั บ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ส ากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ด้ ว ย การระบุ ย่ านความถี่ ดั ง กล่ า ว
มิ ได้ เป็ น การห้ า มมิ ให้ กิ จ การต่ าง ๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ใช้ ย่ านความถี่ และมิ ได้ เป็ น การ
จัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17
และ 9.18 ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ใน
กิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์
กาลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพื้นดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอื่นต้องไม่เกิน−154.5
dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรืออาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังที่มี
ค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
เพื่ อให้ มั่น ใจว่า ค่ าความหนาแน่น ฟลั กซ์กาลั งไม่สู งเกิน กว่าค่าที่ กาหนด ณ ชายแดนของ
หน่วยงานของรัฐอื่น จะต้องมีการคานวณ และตรวจสอบโดยคานึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ด้ว ยความเห็ น ชอบจากหน่ว ยงานของรัฐ ทั้งสองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐที่ รับผิ ดชอบสถานี
ภาคพื้นโลกและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพื้นดิน ) โดยสานักงานวิทยุคมนาคม
จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ หากได้รับการร้องขอในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจตกลงกัน
ได้ สานักงานวิทยุคมนาคมจะทาการคานวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง โดย
พิจารณาจากข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอ
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5.434

5.435
5.436
5.437
5.438
5.439
5.440

5.440A

สิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับ
วิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-15)
ในแคนาดา โคลอมเบี ย คอสตาริกา และสหรัฐอเมริกา กาหนดให้ ใช้ย่านความถี่ 3 600 3 700 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ สากล International Mobile Telecommunications
(IMT) ด้วย การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการตั้ง
สถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โ ดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานของรัฐนั้นต้อง
มั่น ใจว่า ค่าความหนาแน่ นฟลั กซ์กาลั ง ที่ ความสู ง 3 เมตร เหนือพื้ นดิ น ณ ชายแดนของ
หน่วยงานของรัฐอื่นต้องไม่เกิน−154.5 dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรือ
อาจใช้ ค่ าความหนาแน่ น ฟลั ก ซ์ ก าลั งที่ มี ค่ าสู งกว่ าค่ าดั งกล่ า ว ณ ดิ น แดนของประเทศที่
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง
ไม่สูงเกินกว่าค่าที่กาหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐ อื่น จะต้องมีการคานวณ และ
ตรวจสอบโดยคานึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐทั้ง
สองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพื้นโลกและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
สถานีภาคพื้นดิน ) โดยสานักงานวิทยุคมนาคมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ หากได้รับการ
ร้องขอในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ สานักงานวิทยุคมนาคมจะทาการคานวณ
และตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง โดยพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานี
ในกิจการเคลื่อนที่ ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอวกาศ
เกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-15)
ในญี่ปุ่น ไม่กาหนดย่านความถี่ 3 620-3 700 MHz สาหรับกิจการวิทยุหาตาแหน่ง
การใช้ย่านความถี่ 4 200-4 400 MHz สาหรับสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทาง
บิ น พาณิ ช ย์ เฉพาะระบบ wireless avionics intra-communication ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ ตามข้อมติที่ 424 (WRC-15) (WRC-15)
พาสซีพ sensing ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียมและกิจการวิจัยอวกาศ อาจใช้งานย่าน
ความถี่ 4 200-4 400 MHz ในกิจการรองได้ (WRC-15)
การใช้ย่านความถี่ 4 200-4 400 MHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน สงวนไว้เฉพาะเครื่อง
วิทยุวัดความสูงประจาอากาศยาน และเครื่องทวนสัญญาณที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งบนพื้นดิน (WRC15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กาหนดย่านความถี่ 4 200-4 400 MHz
สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12)
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียมอาจใช้ความถี่วิทยุ 4 202 MHz ส่ง
จากอวกาศสู่โลก และใช้ความถี่วิทยุ 6 427 MHz ส่งจากโลกสู่อวกาศ การส่งดังกล่าวต้องอยู่
ภายในช่วง  2 MHz ของความถี่วิทยุ 4 202 MHz และความถี่วิทยุ 6 427 MHz ซึ่งขึ้นกับ
ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
ในเขตภู มิภ าค 2 (ยกเว้น บราซิล คิ วบา เขตแดนชุม ชนและจังหวัดโพ้ น ทะเลของฝรั่งเศส
กัวเตมาลา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซูเอลา) และในออสเตรเลีย สถานีอากาศยาน (ดูข้อ
1.83) อาจใช้ย่านความถี่ 4 400-4 940 MHz สาหรับงานโทรมาตรเคลื่อนที่ทางการบินเพื่อ
ทดสอบการบิ น การใช้ ย่ านความถี่ ดังกล่ าวอยู่ภ ายใต้ข้อมติที่ 416 (WRC-07) และต้อ งไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการประจาที่ผ่าน
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5.441

5.441A

5.441B

5.442

ดาวเทียมและกิจการประจาที่ การใช้ย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้ใช้ ย่านความถี่
ข้างต้นในกิจการเคลื่อนที่อื่นๆ หรือในกิจการอื่นๆที่ได้ กาหนดคลื่นความถี่ไว้เป็นกิจการหลัก
เช่นกัน และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-07)
การใช้ย่านความถี่ 4 500-4 800 MHz (อวกาศสู่โลก) และย่านความถี่ 6 725-7 025 MHz
(โลกสู่อวกาศ) ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมต้องเป็นไปตามภาคผนวก 30B การใช้ย่าน
ความถี่ 10.7-10.95 GHz (อวกาศสู่โลก) ย่านความถี่ 11.2-11.45 GHz (อวกาศสู่โลก) และ
ย่านความถี่ 12.75-13.25 GHz (โลกสู่ อวกาศ) โดยระบบดาวเที ยมที่ มีวงโคจรประจาที่ ใน
กิจ การประจ าที่ผ่ านดาวเที ยมต้องสอดคล้ องกับภาคผนวก 30B การใช้ย่านความถี่ 10.710.95 GHz (อวกาศสู่ โลก) ย่ านความถี่ 11.2-11.45 GHz (อวกาศสู่ โลก) และย่ านความถี่
12.75-13.25 GHz (โลกสู่ อ วกาศ) ของระบบดาวเที ย มที่ มี ว งโคจรไม่ ป ระจ าที่ ในกิ จ การ
ประจาที่ผ่านดาวเทียมการใช้ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.12
กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ระบบอื่น ๆ ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม ระบบ
ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครอง
การรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่ มีว งโคจรประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่ านดาวเทียมที่
ดาเนิ น งานตามข้อบั งคับวิทยุ ไม่ว่าส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงาน
ความถี่วิทยุห รือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม และได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุหรือ
เอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของเครือข่ายดาวเที ยมที่มีวงโคจรประจาที่เมื่อใดก็
ตาม ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการประจาที่
ผ่านดาวเทีย มที่ใช้ ย่านความถี่ข้างต้นต้องพร้อมที่จะดาเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขการ
รบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้น (WRC-2000)
ในอุรุกวัย กาหนดย่านความถี่หรือบางส่วน 4 800-4 900 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่สากล
International Mobile Telecommunications (IMT) ด้ ว ย การระบุ ย่ านความถี่ ดั ง กล่ า ว
มิ ได้ เป็ น การห้ า มมิ ให้ กิ จ การต่ าง ๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ใช้ ย่ านความถี่ และมิ ได้ เป็ น การ
จัดลาดับความสาคั ญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ตามข้อ 9.21 และการใช้งาน IMT ต้องไม่
ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการใช้งานอื่น ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ ตามข้อมติที่ 223
(Rev.WRC-15). (WRC-15)
ในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม กาหนดย่านความถี่หรือบางส่วน 4 800-4 990 MHz สาหรับ
กิจการเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ด้วย การระบุ
ย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และ
มิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ตามข้อ 9.21 อีกทั้ง ก่อนที่จะเริ่ม
ใช้ ส ถานี IMT ต้ องมั่ น ใจว่ า ค่ าความหนาแน่ น ฟลั กซ์ ก าลั ง ต้ องไม่ เกิ น -155 dB (W/(m2  1
MHz)) ที่ความสูงจากระดับน้าทะเล 19 กิโลเมตร และที่ระยะ 20 กิโลเมตร จากระดับน้าลด
ต่าสุดจากชายฝั่ง ข้อกาหนดนี้จะทบทวนใน WRC-19 ตามข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-15) โดยมี
ผลใช้บังคับหลังจาก WRC-19 (WRC-15)
ย่ า นความถี่ 4 825-4 835 MHz และ 4 950-4 990 MHz ถู ก ก าหนดให้ ใช้ ส าหรับ กิ จการ
เคลื่ อ นที่ ยกเว้ น กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ในเขตภู มิ ภ าค 2 (ยกเว้ น บราซิ ล คิ ว บา
กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา) และออสเตรเลีย กาหนดย่านความถี่
4 825-4 835 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน จากัดเฉพาะสถานีอากาศยานในงาน
โทรมาตรเคลื่ อ นที่ ทางการบิ นส าหรับทดสอบการบิ น ด้ วย การใช้ ย่านความถี่ ดังกล่ าวอยู่
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ภายใต้ข้อมติที่ 416 (WRC-07) และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการประจา
ที่ (WRC-15)
5.443
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย และแคนาดา กาหนดย่านความถี่
4 825-4 835 MHz และ 4 950-4 990 MHz ส าหรับกิ จการวิทยุ ดาราศาสตร์ โดยจั ด เป็ น
กิจการหลัก (ดูข้อ 5.33)
5.443AA การใช้งานย่านความถี่ 5 000-5 030 MHz และ 5 091-5 150 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิ น ในเส้น ทางบิ นพาณิ ชย์ เป็นไปตามข้อตกลงในข้อ 9.21 การใช้งานความถี่วิทยุ
ดังกล่าวในกิจ การเคลื่ อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิ ช ย์จากัดเฉพาะระบบมาตรฐาน
ทางการบินระหว่างประเทศ (WRC-12)
5.443B เพื่ อมิ ให้ เกิด การรบกวนอย่างรุน แรงต่ อ ระบบไมโครเวฟน าอากาศยานลงสู่ พื้ น ซึ่งใช้ ย่าน
ความถี่สูงกว่า 5 030 MHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังรวมในย่านความถี่ 5 030-5 150
MHz ณ พื้ น ผิ ว โลก อัน เนื่ อ งจากสถานี อ วกาศทุ กสถานีข องระบบใด ๆ ในกิ จการวิท ยุ น า
ทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ที่ใช้ย่านความถี่ 5 010-5 030 MHz ต้องไม่เกิน –124.5
dB (W/m2.150 kHz) และเพื่อมิให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุดาราศาสตร์ใน
ย่านความถี่ 4 990-5 000 MHz กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ 5 010-5
030 MHz ต้ อ งจ ากั ด การแพร่ ค ลื่ น ในย่ า นความถี่ 4 990-5 000 MHz ตามข้ อ มติ ที่ 741
(Rev.WRC-15) (WRC-15)
5.443C การใช้ งานย่ านความถี่ 5 030-5 091 MHz ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ในเส้ น ทางบิ น
พาณิชย์จากัดเฉพาะระบบมาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ การแพร่กระจายแบบไม่พึง
ประสงค์จากกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ในย่านความถี่ 5 030-5 091
MHz ต้องจากัดและป้องกันระบบดาวน์ลิงค์ในกิจการวิทยุนาทางทางการบินผ่านดาวเทียมใน
ย่านความถี่5 010-5 030 MHz ที่อยู่ติดกัน ความหนาแน่นของกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปิ กของการแพร่กระจายแบบไม่พึ งประสงค์จากัดอยู่ที่ −75 dBW/MHz ส าหรับ
สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ท างการบินในเส้นทางบินพาณิ ชย์ที่ใช้ ย่านความถี่ 5
010-5 030 MHz จนกว่าจะมีค่าที่กาหนดในข้อเสนอแนะของ ITU-R (WRC-12)
5.443D การใช้งานย่านความถี่ 5 030-5 091 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงในข้อ 9.11A การใช้งานความถี่วิทยุดังกล่าวในกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิ นในเส้นทางบินพาณิชย์จากัดเฉพาะระบบมาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ
(WRC-12)
5.444
ย่านความถี่ 5 030-5 150 MHz ใช้สาหรับระบบมาตรฐานสากล (ระบบไมโครเวฟนาอากาศ
ยานลงสู่ พื้ น ) เพื่ อ การเข้ า สู่ ส นามบิ น และการลงสู่ พื้ น อย่ า งแม่ น ย า ในย่ า นความถี่
5 030-5 091 MHz ระบบนี้มีสถานะสูงกว่าการใช้งานอื่น ๆ และการใช้ย่านความถี่ 5 091-5
150 MHz อยู่ภายใต้ข้อ 5.444A และข้อมติที่ 114 (Rev.WRC-15) (WRC-15)
5.444A การกาหนดกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ในย่านความถี่ 5 091-5 150 MHz
จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ใน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A การกาหนดย่าน
ความถี่ 5 091-5 150 MHz สาหรับข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียม
ที่ มี ว งโคจรไม่ ป ระจ าที่ ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ผ่ า นดาวเที ย ม เป็ น ไปตามข้ อ มติ ที่ 114
(Rev.WRC-15) อีกทั้ง เพื่อป้องกันกิจการวิทยุนาทางทางการบิน จากการรบกวนอย่างรุนแรง
จาเป็นต้องประสานงานข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
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5.444B

5.446

5.446A
5.446B

5.446C

5.447

ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่อยู่ห่างน้อยกว่า 450 กิโลเมตรจากชายแดนของ
ประเทศที่ใช้สถานีภาคพื้นโลกในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน (WRC-15)
การใช้ย่านความถี่ 5 091-5 150 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน จากัดเฉพาะ
– ระบบต่าง ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการบินสากล โดยจากัดเฉพาะการใช้งานภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานเท่านั้น การใช้ย่าน
ความถีด่ ังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อมติที่ 748 (Rev.WRC-15)
– การส่งโทรมาตรทางการบินจากสถานีอากาศยาน (ดูข้อ 1.83) ซึ่งเป็นไปตามข้อมติที่ 418
(Rev.WRC-15) (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติ ม: ในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.369 กาหนดย่านความถี่ 5 150-5 216
MHz สาหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ในเขตภูมิภ าคที่ 2 (ยกเว้น เม็กซิโก)
กาหนดย่านความถี่นี้สาหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 ยกเว้นประเทศต่าง ๆ ตามข้อ
5.369 และบังกลาเทศ กาหนดย่านความถี่นี้สาหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง การใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการวิทยุ
ตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศซึ่ง
ใช้ร่วมกับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 1 610-1 626.5
MHz และ/หรือ 2 483.5-2 500 MHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังรวม ณ พื้นผิวโลกไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ต้องไม่เกิน –159 dB (W/m2.4 kHz) สาหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมาทุก ๆ มุม (WRC15)
การใช้ย่านความถี่ 5 150-5 350 MHz และ 5 470-5 725 MHz ของสถานีในกิจการเคลื่อนที่
ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ต้องเป็นไปตามข้อมติที่ 229 (Rev.WRC-12) (WRC12)
ในย่านความถี่ 5 150-5 250 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากสถานี ภ าคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่ านดาวเที ยม ทั้งนี้ กิจการเคลื่ อนที่ ไม่อยู่
ภายใต้ข้อ 5.43A ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับสถานีภ าคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(WRC-03)
การกาหนดเพิ่ มเติม : ในเขตภูมิภ าค 1 (ยกเว้นแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์ เรน อียิป ต์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน คูเวต เลบานอน โมร็อกโก โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับ
ซีเรีย ซูดาน ซูดานใต้ และตูนิเซีย ) และในบราซิล กาหนดย่ านความถี่ 5 150-5 250 MHz
สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จากัดเฉพาะการส่งโทรมาตร
ทางการบินจากสถานีอากาศยาน (ดูข้อ 1.83) ตามข้อมติที่ 418 (WRC-07) สถานีอากาศยาน
ดังกล่าวต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอื่น ๆ ที่ดาเนินงานตามมาตรา 5
ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในโกตดิวัวร์ อียิปต์ อิสราเอล เลบานอน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และ
ตูนิ เซี ย ก าหนดย่ านความถี่ 5 150-5 250 MHz ส าหรับ กิ จการเคลื่ อ นที่ ด้ ว ย โดยจั ด เป็ น
กิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 229 (Rev.WRC-12)
(WRC-12)
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5.447A
5.447B

5.447C

5.447D
5.447E

5.447F

5.448

การกาหนดคลื่นความถี่สาหรับกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จากัดเฉพาะข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียม และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A
การกาหนดเพิ่มเติม : กาหนดย่านความถี่ 5 150-5 216 MHz สาหรับกิจการประจาที่ผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลก
และอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียมโดย
ขึ้น กับ การประสานงานภายใต้ข้ อ 9.11A ค่าความหนาแน่ นฟลั ก ซ์กาลั ง ณ พื้ นผิ ว โลกอั น
เนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ในย่านความถี่ 5 150-5
216 MHz ไม่ว่าในกรณีใด ต้องไม่เกิน –164 dB(W/m2.4 kHz) สาหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมา
ทุกๆมุม
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเครือข่ายในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่านความถี่ 5
150-5 250 MHz ตามข้อ 5.447A และ 5.447B ต้องประสานงานบนพื้นฐานความเท่าเทียม
กันภายใต้ข้อ 9.11A โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเครือข่ายดาวเทียมที่มี
วงโคจรไม่ ป ระจ าที่ ต ามข้ อ 5.446 ซึ่ ง ใช้ ง านก่ อ นวัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2538 เครือ ข่ า ย
ดาวเทียมตามข้อ 5.446 ซึ่งใช้งานหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครอง
การรบกวนและต้ องไม่ก่อ ให้ เกิ ดการรบกวนอย่างรุน แรงต่อสถานี ในกิ จการประจาที่ ผ่ าน
ดาวเทียมตามข้อ 5.447A และ 5.447B
กาหนดย่านความถี่ 5 250-5 255 MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลั ก
จากัดเฉพาะอุปกรณ์ ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ (active spaceborne sensors) การใช้
ย่านความถี่นี้เพื่อการอื่นในกิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเขตภูมิภาคที่ 3: ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ศรีลังกา ประเทศไทย และเวียดนาม กาหนดย่านความถี่ 5 250-5 350 MHz
สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก โดยกาหนดให้ใช้ย่านความถี่นี้ในระบบการ
เข้าถึงแบบไร้สายซึ่งตั้งประจาที่ และต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ITU-R F.1613-0 กิจการ
ประจาที่ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา จาก
กิ จ การส ารวจพิ ภ พผ่ านดาวเที ย ม (แอกที ฟ ) และจากกิ จ การวิ จั ยอวกาศ (แอกที ฟ ) ทั้ งนี้
ข้อ 5.43A ไม่ใช้กับ กิจการประจาที่ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการส ารวจพิภ พผ่ านดาวเที ยม
(แอกทีฟ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) การดาเนินงานของระบบการเข้าถึงแบบไร้สายซึ่ง
ตั้งประจ าที่ในกิจการประจาที่ต้องคุ้ มครองป้องกันระบบวิทยุตรวจการณ์ และตรวจค้นหาที่
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน การดาเนินกิจการตรวจการณ์และตรวจค้นหาในอนาคตต้องไม่กาหนด
ข้อจากัดที่เข้มงวดต่อระบบการเข้าถึงแบบไร้สายซึ่งตั้งประจาที่ (WRC-15)
ในย่านความถี่ 5 250-5 350 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากกิจการวิทยุหาตาแหน่งจากกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และจาก
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) กิจการดังกล่าวนี้ต้องไม่กาหนดเกณฑ์การคุ้มครองป้องกันการ
รบกวนที่เข้มงวดต่อกิจการเคลื่อนที่เกินกว่าเกณฑ์ ตามข้อเสนอแนะ ITU-R M.1638-0 และ
ITU-R RS.1632-0 โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของระบบและเกณฑ์การรบกวน (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน โรมาเนีย และเติร์กเมนิสถาน กาหนด
ย่ า นความถี่ 5 250-5 350 MHz ส าหรั บ กิ จ การวิ ท ยุ น าทางด้ ว ย โดยจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก
(WRC-12)
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5.448A
5.448B

5.448C
5.448D
5.449
5.450
5.450A

5.450B

5.451
5.452
5.453

กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ในย่านความถี่
5 250-5 350 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุหาตาแหน่ง ทั้งนี้
ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A (WRC-03)
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) ที่ใช้ย่านความถี่ 5 350-5 570 MHz และกิจการ
วิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ที่ใช้ย่านความถี่ 5 460-5 570 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อกิจการวิทยุนาทางทางการบินในย่านความถี่ 5 350-5 460 MHz ต่อกิจการวิทยุนา
ทางในย่านความถี่ 5 460-5 470 MHz และต่อกิจการวิทยุนาทางทางทะเลในย่านความถี่ 5
470-5 570 MHz (WRC-03)
กิจ การวิจั ย อวกาศ (แอกที ฟ ) ซึ่ งใช้ ย่านความถี่ 5 350-5 460 MHz ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการอื่น ๆ ในย่านความถี่นี้
(WRC-03)
สถานี ในกิจการวิทยุหาตาแหน่งซึ่งใช้ ย่านความถี่ 5 350-5 470 MHz ต้องไม่ก่อให้ เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุนาทาง
ทางการบินตามข้อ 5.449 (WRC-03)
การใช้ย่านความถี่ 5 350-5 470 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางทางการบิน จากัดเฉพาะ
เรดาร์ประจาอากาศยาน และเครื่องช่วยบอกตาแหน่งประจาอากาศยาน
การกาหนดเพิ่มเติม : ในออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คีร์กีซสถาน
โรมาเนีย เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 5 470-5 650 MHz สาหรับกิจการ
วิทยุนาทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
ในย่านความถี่ 5 470-5 725 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ต้องไม่กาหนดเกณฑ์การคุ้มครองป้องกันการรบกวนที่เข้มงวดต่อกิจการเคลื่อนที่โดยพิจารณา
จากคุณ ลั กษณะของระบบและเกณฑ์ การรบกวน เกิน กว่าเกณฑ์ ตามข้อเสนอแนะ ITU-R
M.1638-0 (WRC-15)
ในย่ านความถี่ 5 470-5 650 MHz สถานี ในกิ จ การวิท ยุ ห าต าแหน่ งต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุนาทาง
ทางทะเล ทั้งนี้ สถานีในกิจการวิทยุหาตาแหน่งข้างต้นไม่รวมถึงเรดาร์ที่ตั้งบนพื้นดิน ซึ่งใช้
ย่านความถี่ 5 600-5 650 MHz ในงานอุตุนิยมวิทยา (WRC-03)
การกาหนดเพิ่ มเติม : ในสหราชอาณาจักร กาหนดย่านความถี่ 5 470-5 850 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ในย่านความถี่ 5 725-5 850 MHz ให้
ใช้กาลังส่งตามข้อ 21.2, 21.3, 21.4 และ 21.5
ให้ เรดาร์ ที่ ตั้ ง บนพื้ น ดิ น ใช้ ย่ า นความถี่ ร ะหว่ า ง 5 600 MHz และ 5 650 MHz ในงาน
อุตุนิยมวิทยาโดยมีสถานะเท่าเทียมกับสถานีในกิจการวิทยุนาทางทางทะเล
การกาหนดเพิ่มเติม : ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม แคเมอรูน
จี น สาธารณรั ฐ คองโก สาธารณรัฐ เกาหลี โกตดิวัว ร์ จิบู ตี อียิ ป ต์ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์
กาบอง กินี อิเควทอเรียลกินี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล
ญี่ปุ่น จอร์แดน เคนยา คูเวต เลบานอน ลิเบีย มาดากัสการ์ มาเลเซีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน
ยูกัน ดา ปากีส ถาน ฟิ ลิ ปปิ นส์ กาตาร์ สาธารณรัฐ อาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี สิ ง คโปร์ ศรี ลั งกา สวาซิ แ ลนด์ แทนซาเนี ย ชาด ประเทศไทย โตโก
เวียดนาม และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 5 650-5 850 MHz สาหรับกิจการประจาที่และ
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กิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และไม่อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 229 (Rev.WRC-12)
(WRC-12)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในอาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คีร์กีซสถาน ทาจิ
กิส ถาน และเติ ร์ กเมนิ ส ถาน ก าหนดย่านความถี่ 5 670-5 725 MHz ส าหรับ กิ จ การวิจั ย
อวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คิวบา สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย
ฮังการี คาซัคสถาน มอลโดวา มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิ
สถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 5 670-5 850 MHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (WRC-07)
ในออสเตรเลีย บูร์กินาฟาโซ โกตดิวัวร์ มาลี และไนจีเรีย กาหนดย่านความถี่ 6 440-6 520
MHz (HAPS-to-ground direction) แ ล ะ 6 5 6 0 -6 6 4 0 MHz (ground-to-HAPS
direction) สาหรับ กิจการประจาที่ และอาจจะสามารถใช้งานเป็นเกต์เวย์เชื่อมโยงสาหรับ
สถานีฐานลอยสูงในพื้นที่ของประเทศดังกล่าวข้างต้น การใช้งานดังกล่าวจากัดเฉพาะการ
ทางานของเกต์เวย์เชื่อมโยงของสถานีฐานลอยสู งเท่านั้น และต้องไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อ หรือขอคุ้มครองจาก กิจการที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นไปตามข้อมติที่ 150 (WRC12) กิจการที่มีอยู่ก่อนแล้วต้องไม่จากัดการพัฒนาของเกต์เวย์เชื่อมโยงของสถานีฐานลอยสูง
ในอนาคต การใช้เกต์เวย์เชื่อมโยงของสถานีฐานลอยสูงในย่านความถี่ดังกล่าวภายใน 1000
กิโลเมตรจากชายแดนของหน่วยงานของรัฐที่ต้องการใช้เกต์เวย์เชื่อมโยงของสถานีฐานลอยสูง
(WRC-12)
ในย่ า นความถี่ 5 925-6 425 MHz และ 14-14.5 GHz สถานี ภ าคพื้ น ดิ น บนเรื อ อาจใช้
ติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมได้ การใช้ย่านความถี่ดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามข้อมติที่ 902 (WRC-03) ในย่านความถี่ 5 925-6 425 MHz สถานีภาคพื้นดิน
บนเรื อ และติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ สถานี อ วกาศในกิ จ การประจ าที่ ผ่ า นดาวเที ย ม อาจใช้ จ าน
สายอากาศขนาดเส้ น ผ่ านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และใช้งานโดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ ถ้าติดตั้งไม่น้อยกว่า 330 กิโลเมตร จากระดับน้าลดต่าสุดจาก
ชายฝั่ง ตามข้อมติที่ 902 (WRC-03) (WRC-15)
ในย่านความถี่ 5 925-6 425 MHz และ 14-14.5 GHz สถานีภ าคพื้นดินบนเรือ อาจใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียมโดยมีคุณลักษณะและเงื่อนไขตามข้อมติที่
902 (WRC-03) ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน คอโมโรส จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ จอร์แดน คูเวต ลิเบีย โมร็อกโก มอริเตเนีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
ซูดาน ตูนิเซีย และเยเมน โดยจัดเป็นกิจการรอง การใช้ย่านความถี่ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อ
มติที่ 902 (WRC-03) (WRC-15)
ในเขตภูมิภ าค 2 (ยกเว้น บราซิล คิวบา เขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้ นทะเลของฝรั่งเศส
กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา) ย่านความถี่ 5 925-6 700 MHz อาจ
ใช้งานสาหรับโทรมาตรเคลื่อนที่ทางการบินเพื่อทดสอบการบินสาหรับสถานีอากาศยาน (ดูข้อ
1.83) การใช้งานดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อมติที่ 416 (WRC-07) และต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
และกิจ การประจ าที่ การระบุย่านความถี่ดังกล่ าวมิได้เป็ นการห้ ามมิให้ กิ จการต่างๆ ที่ ได้
กาหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่าง
ใด (WRC-15)
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5.458A
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5.460
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ในย่านความถี่ 6 425-7 075 MHz มีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดไมโครเวฟแบบพาสซีฟดาเนินการ
ตรวจวัดอยู่เหนือมหาสมุทรต่าง ๆ และในย่านความถี่ 7 075-7 250 MHz มีการใช้อุปกรณ์
ตรวจวัดไมโครเวฟแบบพาสซีฟดาเนินการตรวจวัดอยู่ หน่วยงานของรัฐควรตระหนักถึงความ
จาเป็ น ของกิจ การส ารวจพิภ พผ่ านดาวเที ยม (พาสซีฟ ) และกิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ )
ในการวางแผนความถี่วิทยุ 6 425-7 025 MHz และ 7 075-7 250 MHz ในอนาคต
ในการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ 6 700-7 075 MHz ให้ ส ถานี อ วกาศในกิ จ การประจ าที่ ผ่ า น
ดาวเทียม หน่วยงานของรัฐควรดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดเท่าที่จะปฏิบัติได้เพื่อ
คุ้มครองป้องกันการสั งเกตการณ์ เส้ นสเปคตรัมของกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่
6 650-6 675.2 MHz จากการรบกวนอย่างรุนแรงอันเนื่องจากการแพร่ที่ไม่พึงประสงค์
การกาหนดย่านความถี่ 6 700-7 075 MHz สาหรับกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและดาวเทียมของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ทั้งนี้
การใช้ ย่ านความถี่ 6 700-7 075 MHz (อวกาศสู่ โลก) ของข่ายเชื่ อ มโยงระหว่างโลกและ
ดาวเทียมของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมไม่อยู่
ภายใต้ข้อ 22.2
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในสหพั น ธรัฐ รัส เซี ย ก าหนดย่ านความถี่ 7 100-7 155 MHz และ
7 190-7 235 MHz สาหรับกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลั ก ซึ่งขึ้น กั บ ข้อ ตกลงภายใต้ข้อ 9.21 อย่ างไรก็ ตาม ในย่านความถี่ 7 190-7 235 MHz
สาหรับกิจการสารวจพื้นพิภพผ่านดาวเทียม ไม่ต้องใช้ตามข้อ 9.21 (WRC-15)
ไม่มีการแพร่คลื่น วิทยุ จากกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่ อวกาศ) เฉพาะอวกาศห้ วงลึก ในย่าน
ความถี่ 7 190-7 235 MHz ดาวเที ยมที่ มี วงโคจรประจาที่ในกิจ การวิจั ยอวกาศซึ่งใช้ ย่าน
ความถี่ 7 190-7 235 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจา
ที่และกิจการเคลื่อนที่ ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่จะตั้งในอนาคต ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ
5.43A (WRC-15)
ในย่านความถี่ 7 190-7 250 MHz (โลกสู่อวกาศ) กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียมต้องจากัด
เฉพาะการติดตาม โทรมาตร และการควบคุมการใช้งานอากาศยาน สถานีอวกาศในกิจการ
สารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ในย่านความถี่ 7 190-7 250 MHz ต้องไม่ร้องขอ
สิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่
แล้ ว และสถานี ที่ จ ะตั้ งในอนาคต ทั้ งนี้ ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ 5.43A แต่ ต้ อ งใช้ ต าม ข้ อ 9.17
นอกจากนี้ เพื่ อป้ องกั น การใช้ งานกิ จ การประจาที่ แ ละกิจ การเคลื่ อ นที่ ในปั จจุ บั น และใน
อนาคต ตาแหน่ งของสถานี ภ าคพื้ น ดิ น ที่ ส นั บ สนุ น อากาศยานในกิจ การส ารวจพิ ภ พผ่ าน
ดาวเที ย มในวงโคจรประจาที่ แ ละไม่ ป ระจ าที่ ต้ อ งรั ก ษาระยะห่ างอย่ างน้ อ ย 10 และ 50
กิโลเมตร ตามล าดับ จากชายแดนของหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เว้น แต่จ ะมีข้ อตกลง
ร่วมกันที่จะใช้ระยะห่างน้อยกว่านั้น (WRC-15)
สถานีอวกาศในวงโคจรประจาที่ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ในย่าน
ความถี่ 7 190-7 235 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิจัย
อวกาศทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่จะตั้งในอนาคต ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A (WRC15)
การกาหนดเพิ่มเติม : กาหนดย่านความถี่ 7 250-7 375 MHz (อวกาศสู่โลก) และ 7 900-8
025 MHz (โลกสู่อวกาศ) สาหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21
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5.461A

การใช้ย่านความถี่ 7 450-7 550 MHz ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
จากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ ส่วนระบบอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ป ระจ าที่ในย่ านความถี่นี้ ซึ่งแจ้งจดทะเบียนความถี่วิท ยุก่อนวัน ที่ 30 พฤศจิกายน
2540 อาจดาเนินกิจการต่อไปได้ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ ตราบจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้
งาน (WRC-97)
5.461AA ในย่ านความถี่ 7 375-7 750 MHz ส าหรับ กิ จการเคลื่ อ นที่ ท างทะเลผ่ านดาวเที ยมจ ากั ด
เฉพาะวงโคจรประจาที่ (WRC-15)
5.461AB ในย่ า นความถี่ 7 375-7 750 MHz สถานี ภ าคพื้ น ดิ น ในกิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างทะเลผ่ า น
ดาวเทียมต้องไม่อ้างสิทธิคุ้มครองการรบกวนหรือเพิ่มข้อจากัดการใช้หรือพัฒนาของสถานีใน
กิจ การประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่ อนที่ทางการบิน โดยไม่ต้องใช้ข้อ
5.43A (WRC-15)
5.461B การใช้ย่านความถี่ 7 750-7 900 MHz ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)
จากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ (WRC-12)
5.462A ในเขตภู มิ ภ าค 1 และ 3 (ยกเว้ น ญี่ ปุ่ น ) ในย่ า นความถี่ 8 025-8 400 MHz ค่ า ความ
หนาแน่นฟลักซ์กาลังอันเนื่องจากกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้ดาวเทียมที่มีวงโคจร
ประจาที่ ต้องไม่เกินค่าที่กาหนดไว้ หากมิได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังตามค่า  มุมที่คลื่นแพร่ลงมาดังกล่าว กาหนดไว้
ดังนี้
– 135 dB(W/m2) ใน 1 MHz
สาหรับ 0º    5º
–135 + 0.5 ( – 5) dB(W/m2) ใน 1 MHz สาหรับ 5º    25º
–125 dB(W/m2) ใน 1 MHz
สาหรับ 25º    90º (WRC-12)
5.463
ห้ามมิให้สถานีอากาศยานส่งคลื่นวิทยุในย่านความถี่ 8 025-8 400 MHz (WRC-97)
5.465
การใช้ย่านความถี่ 8 400-8 450 MHz ในกิจการวิจัยอวกาศ จากัดเฉพาะงานอวกาศห้วงลึก
เท่านั้น
5.466
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในสิงคโปร์ และศรีลังกา กาหนดย่านความถี่ 8 400-8 500
MHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการรอง (ดูข้อ 5.32) (WRC-12)
5.468
การกาหนดเพิ่ ม เติ ม : ในซาอุดี อ าระเบี ย บาห์ เรน บั งกลาเทศ บรูไนดารุส ซาลาม บุ รุน ดี
แคเมอรู น จี น สาธารณรัฐ คองโก จิบู ตี อียิป ต์ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ กาบอง กายอานา
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก จาเมกา จอร์แดน เคนยา คูเวต เลบานอน ลิเบีย
มาเลเซีย มาลี โมร็ อ กโก มอริเตเนี ย เนปาล ไนจีเรีย โอมาน ยูกั น ดา ปากี ส ถาน กาตาร์
สาธารณรั ฐ อาหรั บ ซี เรี ย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนเกาหลี เซเนกั ล สิ ง คโปร์
โซมาเลีย ซูดาน สวาซิแลนด์ ชาด โตโก ตูนิเซีย และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 8 500-8 750
MHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
5.469
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี
ลิทัวเนีย มองโกเลีย อุซเบกิสถาน โปแลนด์ คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ทาจิกิสถาน
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 8 500-8 750 MHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางบกและกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
5.469A ในย่านความถี่ 8 550-8 650 MHz สถานีในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา และการดาเนินงานของสถานีในกิจการวิทยุหาตาแหน่ง (WRC-97)
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5.470
5.471

5.472
5.473

5.473A

5.474
5.474A

5.474B
5.474C
5.474D

5.475

การใช้ ย่ า นความถี่ 8 750-8 850 MHz ในกิ จ การวิ ท ยุ น าทางทางการบิ น จ ากั ด เฉพาะ
เครื่องช่วยนาทางแบบดอปเพลอร์ประจาอากาศยาน โดยใช้ความถี่วิทยุ 8 800 MHz เป็น
ความถี่กึ่งกลาง
การกาหนดเพิ่มเติม : ในแอลจีเรีย เยอรมนี บาห์เรน เบลเยียม จีน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ฝรั่งเศส กรีซ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ลิเบีย เนเธอร์แลนด์ กาตาร์ และ
ซูดาน กาหนดย่านความถี่ 8 825-8 850 MHz และ 9 000-9 200 MHz สาหรับกิจการวิทยุ
นาทางทางทะเล เฉพาะเรดาร์ชายฝั่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การใช้ ย่านความถี่ 8 850-9 000 MHz และ 9 200-9 225 MHz ในกิจการวิทยุนาทางทาง
ทะเล จากัดเฉพาะเรดาร์ชายฝั่ง
การกาหนดเพิ่ มเติม : ในอาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คิวบา สหพั นธรัฐ
รัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี มองโกเลีย อุซเบกิสถาน โปแลนด์ คีร์กีซสถาน โรมาเนีย ทาจิกิ
สถาน เติ ร์กเมนิ สถาน และยูเครน กาหนดย่านความถี่ 8 850-9 000 MHz และ 9 200-9
300 MHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-07)
ในย่ านความถี่ 9 000-9 200 MHz สถานี ในกิ จ การวิท ยุ ห าต าแหน่ งต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบต่างๆในกิจการวิทยุนาทาง
ทางการบินตามข้อ 5.337 หรือจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุนาทางทางทะเลในย่านความถี่นี้
ซึ่งจัดเป็นกิจการหลักในประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.471 (WRC-07)
เครื่องทวนสัญญาณเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือ อาจใช้ย่านความถี่ 9 200-9 500 MHz โดย
คานึงถึงข้อเสนอแนะ ITU-R ที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรา 31 ประกอบด้วย)
การใช้ย่านความถี่ 9 200-9 300 MHz และ 9 900-10 400 MHz ในกิจการสารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม (แอคทีฟ) จากัดเฉพาะระบบที่ต้องการความกว้างแถบคลื่นมากกว่า 600 MHz ที่ไม่
ใช้ ง านในย่ า นความถี่ 9 300-9 900 MHz ตามข้ อ ตกลงใน ข้ อ 9.21 จากแอลจี เ รี ย
ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน อียิปต์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เลบานอน และตูนิเซีย
หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ตอบกลับตามข้อ 9.52 ให้ถือว่าไม่ต้องการการประสานงาน ในกรณีนี้
หน่วยงานของรัฐที่แจ้งความประสงค์จะใช้ระบบดาวเทียมในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
(แอคทีฟ) อาจขอความช่วยเหลือจากสานักงานวิทยุคมนาคมภายใต้ Sub-Section IID ของ
ข้อ 9 ได้ (WRC-15)
สถานี ใ นกิ จ การส ารวจพิ ภ พผ่ า นดาวเที ย ม (แอคที ฟ ) ต้ อ งใช้ ต ามข้ อ เสนอแนะ ITU-R
RS.2066-0 (WRC-15)
สถานี ใ นกิ จ การส ารวจพิ ภ พผ่ า นดาวเที ย ม (แอคที ฟ ) ต้ อ งใช้ ต ามข้ อ เสนอแนะ ITU-R
RS.2065-0 (WRC-15)
สถานีในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
หรื อ ร้อ งขอสิ ทธิคุ้ ม ครองการรบกวนจากกิจ การวิท ยุ ห าต าแหน่ งทางทะเลและกิจ การหา
ต าแหน่ ง ในย่ า นความถี่ 9 200-9 300 MHz จากกิ จ การวิ ท ยุ น าทางและกิ จ การวิ ท ยุ ห า
ตาแหน่งในย่านความถี่ 9 900-10 000 MHz และจากกิจการวิทยุหาตาแหน่งในย่านความถี่
10.0-10.4 GHz (WRC-15)
การใช้ย่านความถี่ 9 300-9 500 MHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน จากัดเฉพาะเรดาร์
ตรวจอากาศประจาอากาศยานและเรดาร์ที่ตั้งบนพื้นดิน ทั้งนี้ ให้เครื่องรับ-ส่งเรดาร์เพื่อบอก
ตาแหน่งในกิจการวิทยุนาทางทางการบินที่ตั้งบนพื้นดินใช้ ย่านความถี่ 9 300-9 320 MHz ได้
โดยมีเงื่อนไขว่า ต้ องไม่ก่อ ให้ เกิ ดการรบกวนอย่างรุน แรงต่อ กิจการวิท ยุน าทางทางทะเล
(WRC-07)
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5.475A
5.475B

5.476A
5.477

5.478
5.478A
5.478B
5.479
5.480

5.481

5.482

การใช้ย่านความถี่ 9 300-9 500 MHz ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จากัดเฉพาะระบบที่ต้องใช้ความกว้างแถบคลื่นที่จาเป็นมากกว่า
300 MHz ซึง่ ย่านความถี่ 9 500-9 800 MHz ไม่อาจรองรับได้ (WRC-07)
ในย่ านความถี่ 9 300-9 500 MHz สถานี ในกิ จ การวิท ยุ ห าต าแหน่ งต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเรดาร์ในกิจการวิทยุนาทางตาม
ข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ เรดาร์ในงานอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งบนพื้นดินมีลาดับความสาคัญสูงกว่าวิทยุหา
ตาแหน่งอื่นๆ (WRC-07)
ในย่านความถี่ 9 300-9 800 MHz สถานีในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิ จ การวิ จั ย อวกาศ (แอกที ฟ ) ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนอย่ างรุ น แรง หรือ ร้ อ งขอสิ ท ธิ
คุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุนาทางและกิจการวิทยุหาตาแหน่ง (WRC-07)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไนดารุส
ซาลาม แคเมอรูน จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กายอานา อินเดีย
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก จาไมกา ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต เลบานอน ไลบีเรีย
มาเลเซีย ไนจีเรีย โอมาน ยูกันดา ปากีสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ตรินิแดดและโตเบโก และ
เยเมน กาหนดย่านความถี่ 9 800-10 000 MHz สาหรับกิจการประจาที่ โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก (ดูข้อ 5.33) (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาเซอร์ไบจาน มองโกเลีย คีร์กีซสถาน โรมาเนีย เติร์กเมนิสถาน และ
ยูเครน กาหนดย่านความถี่ 9 800-10 000 MHz ในกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก (WRC-07)
การใช้ย่านความถี่ 9 800-9 900 MHz ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จากัดเฉพาะระบบที่ต้องใช้ความกว้างแถบคลื่นที่จาเป็นมากกว่า
500 MHz ซึง่ ย่านความถี่ 9 300-9 800 MHz ไม่อาจรองรับได้ (WRC-07)
ในกรณีของกิจการรอง ในย่านความถี่ 9 800-9 900 MHz สถานีในกิจการสารวจพิภพผ่าน
ดาวเทีย ม (แอกที ฟ ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ ) ต้ องไม่ ก่อให้ เกิด การรบกวนอย่าง
รุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจาที่ (WRC-07)
กาหนดย่านความถี่ 9 975-10 025 MHz สาหรับเรดาร์ตรวจอากาศในกิจการอุตุนิยมวิทยา
ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี คิวบา เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ กัวเตมาลา
ฮอนดูรัส ปารากวัย เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส เปรู และอุรุกวัย กาหนดย่านความถี่ 10-10.45
GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในโคลอมเบีย
คอสตาริก า เม็ก ซิโก และเวเนซุ เอลา กาหนดย่านความถี่ 10-10.45 GHz ส าหรับ กิ จการ
ประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในแอลจีเรีย เยอรมนี แองโกลา บราซิล จีน โกตดิวัวร์ เอลซัลวาดอร์
เอกวาดอร์ สเปน กัวเตมาลา ฮังการี ญี่ปุ่น เคนยา โมร็อกโก ไนจีเรีย โอมาน อุซเบกิสถาน
ปากีสถาน ปารากวัย เปรู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โรมาเนีย และอุรุกวัย
กาหนดย่านความถี่ 10.45-10.5 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก ในคอสตาริกา กาหนดย่านความถี่ 10-10.45 GHz สาหรับกิจการประจาที่
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
ในย่านความถี่ 10.6-10.68 GHz กาลังส่งจากเครื่องส่งไปยังสายอากาศของสถานีในกิจการ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ต้องไม่เกิน −3 dBW
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โดยอาจใช้กาลังส่งสูงกว่านี้ได้ ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ในแอลจีเรี ย ซาอุดีอาระเบีย
อาร์ เมเนี ย อาเซอร์ ไบจาน บาห์ เรน บั งกลาเทศ เบลารุส อี ยิ ป ต์ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์
จอร์เจี ย อิน เดีย อิน โดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิห ร่าน อิรัก จอร์แดน ลิเบีย คาซัคสถาน
คูเวต เลบานอน โมร็อกโก มอริเตเนีย มอลโดวา ไนจีเรีย โอมาน อุซเบกิสถาน ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สิงคโปร์ ทาจิกิสถาน ตูนิเซีย เติร์กเมนิ
สถาน และเวียดนาม ไม่บังคับใช้ขนาดกาลังส่งข้างต้นกับสถานีในกิจการประจาที่และกิจการ
เคลื่อนที่ ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-07)
การใช้ย่านความถี่ 10.6-10.68 GHz ร่วมกันระหว่างกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาส
ซีฟ) และกิจการประจาที่กับกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน การใช้
ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 751 (WRC-07) (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในซาอุดีอาระเบี ย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์ เรน เบลารุส จีน
สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเกาหลี คอสตาริกา อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์เจีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน มองโกเลีย
กาตาร์ คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน
และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 10.68-10.7 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจากัดเฉพาะเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ใช้งานอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2528 (WRC-12)
ในเขตภูมิภาค 1 การใช้ย่านความถี่ 10.7-11.7 GHz ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม
การใช้ย่านความถี่ 10.95-11.2 GHz (อวกาศสู่โลก), ย่านความถี่ 11.45-11.7 GHz (อวกาศสู่
โลก), ย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 2, ย่านความถี่ 12.2-12.75
GHz (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 3, ย่านความถี่ 12.5-12.75 GHz (อวกาศสู่โลก) ในเขต
ภู มิ ภ าค 1, ย่ า นความถี่ 13.75-14.5 GHz (โลกสู่ อ วกาศ), ย่ า นความถี่ 17.8-18.6 GHz
(อวกาศสู่ โลก), ย่ า นความถี่ 19.7-20.2 GHz (อวกาศสู่ โลก), ย่ านความถี่ 27.5-28.6 GHz
(โลกสู่อวกาศ), ย่านความถี่ 29.5-30 GHz (โลกสู่อวกาศ) การใช้ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้ของ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม ขึ้นกับการประสานงาน
ภายใต้ข้อ 9.12 กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ระบบอื่นๆ ในกิจการประจาที่ผ่าน
ดาวเทียม ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ร้อง
ขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่าน
ดาวเทียมที่ดาเนิ นงานตามข้อบังคับวิทยุ ไม่ว่าสานักงานวิทยุคมนาคมจะได้รับเอกสารการ
ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของระบบดาวเทียมที่มี
วงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม และได้รับเอกสารการประสานงานความถี่
วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบีย นความถี่วิทยุของเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่
เมื่อใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการ
ประจาที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่านความถี่ข้างต้นต้องพร้อมที่จะดาเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อ
แก้ไขการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้น (WRC-2000)
ต้องปฏิบัติตาม ข้อมติที่ 155 (WRC-15) (WRC-15)
ในเขตภูมิภาค 2 เครื่องทวนสัญญาณของสถานีอวกาศในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมอาจใช้
ย่ านความถี่ 11.7-12.2 GHz เป็ น การเพิ่ ม เติ ม ส าหรับ การส่ งในกิจ การกระจายเสี ย งและ
โทรทัศน์ ผ่ านดาวเที ยม การส่ งดังกล่าวต้องใช้ กาลั งส่ งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก
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สูงสุดไม่เกิน 53 dBW ต่อช่องโทรทัศน์ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนเพิ่มมากขึ้นหรือร้อง
ขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนเกินกว่าการใช้ความถี่วิทยุในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้
ในกรณีของกิจการอวกาศ ต้องใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมเป็นหลัก
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 11.7-12.1 GHz สาหรับ
กิจการประจาที่ โดยจัดเป็นกิจการรอง (ดูข้อ 5.32) (WRC-15)
ในย่ านความถี่ 11.7-12.5 GHz กิ จ การประจ าที่ , กิ จ การประจ าที่ ผ่ านดาวเที ย ม, กิ จ การ
เคลื่อนที่ ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน, กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ใน
เขตภูมิภาค 1 และ 3 ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ดาเนินงานสอดคล้องกับ
แผนของเขตภูมิภาค 1 และ 3 ตามภาคผนวก 30 (WRC-03)
การกาหนดเพิ่มเติม : กาหนดย่านความถี่ 11.7-12.5 GHz ในเขตภูมิภาค 1, กาหนดย่าน
ความถี่ 12.2-12.7 GHz ในเขตภูมิภ าค 2 และกาหนดย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz ในเขต
ภูมิภาค 3 สาหรับกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
จากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ
9.12 กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ระบบอื่นๆในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่ านดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิท ธิ
คุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ผ่ านดาวเทียมที่ดาเนินงานตามข้อบังคับ วิทยุ ไม่ว่าส านักงานวิท ยุคมนาคมได้รับ
เอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่ วิทยุของระบบ
ดาวเที ย มที่ มีว งโคจรไม่ ป ระจาที่ ในกิ จการประจ าที่ ผ่ านดาวเที ย ม และได้รับ เอกสารการ
ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของเครือข่ายดาวเทียมที่
มีวงโคจรประจาที่เมื่อใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ ข้อ 5.43A ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้ย่านความถี่ข้างต้นต้องพร้อมที่จะดาเนินการ
อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้น (WRC-03)
เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมในเขตภูมิภาค 2 ซึ่งใช้
ย่ านความถี่ 11.7-12.2 GHz ขึ้ น กั บ การประสานงานภายใต้ ข้ อ 9.14 กั บ สถานี ในกิ จ การ
ภาคพื้นโลกในเขตภูมิภาค 1, 2 และ 3 การใช้ย่านความถี่ 12.2-12.7 GHz ในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในเขตภูมิภาค 2 ให้ดูภาคผนวก 30 (WRC-03)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในเปรู กาหนดย่านความถี่ 12.1-12.2 GHz สาหรับกิจการประจาที่ด้วย
โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ในเขตภูมิภาค 2 กิจการวิทยุคมนาคมภาคพื้นโลกในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งใช้ ย่านความถี่
12.2-12.7 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการอวกาศที่ดาเนินงานตาม
แผนการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของเขตภูมิภาค 2 ตามภาคผนวก 30
ความถี่วิทยุที่จัดสรรให้สถานีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งสอดคล้อง
กับแผนระดับภูมิภาคหรือเป็นความถี่วิทยุของเขตภูมิภาค 1 และ 3 ตามภาคผนวก 30 อาจใช้
เป็ น ความถี่ส่ งในกิ จ การประจาที่ผ่ านดาวเที ยม (อวกาศสู่ โลก) โดยการส่ งดังกล่ าวต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนเพิ่มมากขึ้นหรือต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันการรบกวนเกินกว่าการส่ง
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมดังกล่าวข้างต้น (WRC-2000)
ให้กิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมใช้ ย่านความถี่ 12.5-12.75 GHz ในเขต
ภูมิภาค 3 โดยค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังต้องไม่เกิน -111 dB(W/(m2 . 27 MHz)) ที่ชาย
ขอบของเขตบริการ ในทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี (WRC-97)
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การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในแอลจี เรี ย ซาอุ ดี อ าระเบี ย บาห์ เรน แคเมอรู น สาธารณรั ฐ
แอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย
เอธิโอเปีย กาบอง กานา กินี อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย มาดากัสการ์
มาลี โมร็ อ กโก มองโกเลี ย ไนจี เรีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐ อาหรั บ ซี เรีย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยคองโก โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และเยเมน กาหนดย่านความถี่
12.5-12.75 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในฝรั่งเศส กรีซ โมนาโก มอนเตเนโกร ยูกันดา โรมาเนีย และตูนิเซีย
กาหนดย่านความถี่ 12.5-12.75 GHz ส าหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนด
ย่านความถี่ 12.5-12.75 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน สถานีในกิจการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมในประเทศอื่นๆ
ในเขตภูมิภาค 1 สถานีภาคพื้นดินดังกล่าวนี้ไม่ต้องประสานงานกับสถานีในกิจการประจาที่
และกิจการเคลื่อนที่ของประเทศข้างต้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังอันเนื่องจากกิจการ
ประจาที่ผ่านดาวเทียม ณ พื้นผิวโลกในดินแดนของประเทศข้างต้นต้องไม่เกินค่าตามตาราง
21-4 ในมาตรา 21 (WRC-2000)
การใช้ย่านความถี่ 13.25-13.4 GHz ในกิจการวิทยุนาทางทางการบิน จากัดเฉพาะเครื่องช่วย
นาทางแบบดอปเพลอร์
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ที่ใช้ย่านความถี่
13.25-13.4 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
การดาเนินกิจการวิทยุนาทางทางการบิน (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในบังกลาเทศ และอินเดีย กาหนดย่านความถี่ 13.25-14 GHz สาหรับ
กิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในปากีสถาน กาหนดย่านความถี่ 13.25-13.75
GHz สาหรับกิจการประจาที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
การใช้ย่านความถี่ 13.4-13.65 GHz ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) จากัด
เฉพาะระบบในวงโคจรประจาที่ และตามข้อ 9.21 ระบบดาวเทียมที่ใช้ในกิจการวิจัยอวกาศ
(อวกาศสู่อวกาศ) เพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสถานีอวกาศในวงโคจรประจาที่ถึงสถานีอวกาศในวง
โคจรไม่ประจาที่ ซึ่งสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับ advance publication information ก่อน
27 พฤศจิกายน 2558 (WRC-15)
หน่วยงานของรัฐต้องไม่ติดตั้งหรือใช้เครื่องส่งสถานีภาคพื้นดินในกิจการความถี่มาตรฐานและ
สัญ ญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ซึ่งเป็น กิจการรอง ในย่านความถี่ 13.4-13.65
GHz เนื่ องจากย่ านความถี่นี้ กาหนดให้ กิจการประจาที่ผ่ านดาวเทียม (อวกาศสู่ โลก) เป็น
กิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดย่านความถี่ 13.4-13.65 GHz ในกิจการวิจัยอวกาศเป็นกิจการหลัก จากัดเฉพาะ
- ระบบดาวเทียมที่ใช้งานในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) ในการส่งผ่านข้อมูลจาก
สถานีอวกาศในวงโคจรประจาที่สู่สถานีอวกาศในวงโคจรไม่ประจาที่ ซึ่งสานักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับ advance publication information ก่อน 27 พฤศจิกายน 2558
- อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ
- ระบบดาวเทียมที่ใช้ในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ในการส่งผ่านข้อมูลจากสถานี
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อวกาศในวงโคจรประจาที่สู่สถานีภาคพื้นดิน
การใช้งานอื่น ๆ ในย่านความถี่นี้ในกิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
ในย่านความถี่ 13.4-13.65 GHz ระบบดาวเทียมในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) และ/
หรือ กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) ต้องไม่ก่อนให้เกิดการรบกวนหรืออ้างสิทธิป้องกัน
การรบกวนจากสถานีในกิจการประจาที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการวิทยุหาตาแหน่ง และกิจการ
สารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) (WRC-15)
ในย่ านความถี่ 13.4-13.65 GHz ระบบดาวเที ยมวงโคจรประจ าที่ ในกิ จการประจาที่ ผ่ าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ต้องไม่อ้างสิทธิป้องกันการรบกวนจากสถานี อวกาศในกิจการสารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) ตามข้อกาหนดในข้อบังคับวิทยุนี้ และข้อ 5.43A ไม่บังคับใช้
นอกจากนี้ ข้อ กาหนดข้ อ 22.2 ไม่ บั งคับ ใช้ กับ กิ จการส ารวจพื้ น พิ ภ พ (แอคที ฟ ) ที่ ขึ้น กั บ
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ในย่านความถี่นี้ (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บรูไนดารุสซาลาม แคเมอรูน
อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาบอง อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล
จอร์แดน คูเวต เลบานอน มาดากัสการ์ มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย
โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สิงคโปร์ ซูดาน ซูดานใต้ ชาด และตูนิเซีย กาหนด
ย่านความถี่ 13.4-14 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก ในปากีสถาน กาหนดย่านความถี่ 13.4-13.75 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม : ในอาเซอร์ไบจาน ฮังการี ญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน โรมาเนีย และเติร์กเมนิ
สถาน กาหนดย่านความถี่ 13.4-14 GHz สาหรับกิจการวิทยุนาทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก (WRC-12)
ก าหนดย่ า นความถี่ 13.65-13.75 GHz ส าหรั บ กิ จ การวิ จั ย อวกาศ จ ากั ด เฉพาะอุ ป กรณ์
ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก การใช้ย่านความถี่ในงานอื่น ๆ ของ
กิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
ในย่านความถี่ 13.4-13.75 GHz กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัย
อวกาศ (แอกทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
การดาเนินกิจการวิทยุหาตาแหน่ง (WRC-97)
ในย่านความถี่ 13.75-14 GHz สถานีภาคพื้นดินของเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ใน
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมต้องใช้สายอากาศที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1.2 ม. และ
สถานี ภ าคพื้ น ดิน ของระบบในกิจการประจาที่ ผ่ านดาวเที ยมซึ่งใช้ ดาวเทียมที่ มีว งโคจรไม่
ประจ าที่ต้อ งใช้ส ายอากาศที่ มีเส้ น ผ่ าศู นย์กลางอย่างน้อย 4.5 ม. สถานี ในกิจการวิท ยุห า
ตาแหน่งหรือกิจการวิทยุนาทางต้องใช้กาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก เฉลี่ยใน
หนึ่งวินาทีไม่เกิน 59 dBW เมื่อมุมเงยมากกว่า 2° และไม่เกิน 65 dBW เมื่อมุมเงยต่ากว่า 2°
ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะตั้งสถานีภาคพื้นดินของเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ใน
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่นี้ โดยใช้สายอากาศที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า
4.5 ม. หน่วยงานของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง อันเนื่องจากการส่ง
ของสถานีภาคพื้นดินต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้
–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) ม าก ก ว่ า 1% ข อ งเวล า ที่ ค วาม สู ง 36 ม . เห นื อ
ระดับน้าทะเลในช่วงเวลาน้าลงตามที่รัฐชายฝั่งรับรอง
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–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) มากกว่า 1% ของเวลา ที่ความสู ง 3 ม. เหนือพื้นดิน ณ
ชายแดนของหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ใช้ ห รือ วางแผนที่ จ ะใช้เรดาร์เคลื่ อ นที่ ทางบกในย่าน
ความถีน่ ี้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะมีข้อตกลงร่วมกันก่อน
ในการแพร่คลื่นใดๆ สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้สายอากาศที่มี
เส้ น ผ่ าศูน ย์ กลางเท่ ากั บ หรือมากกว่า 4.5 ม. ควรใช้กาลั งส่ งออกอากาศสมมูล แบบไอโซ
ทรอปิก อย่างน้อย 68 dBW และไม่ควรใช้กาลังส่งดังกล่าวเกิน 85 dBW (WRC-03)
ในย่ านความถี่ 13.75-14 GHz สถานี อ วกาศที่ มี ว งโคจรประจ าที่ ในกิ จ การวิจั ย อวกาศซึ่ ง
สานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารสาหรับเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันที่ 31 มกราคม 2535
สถานีอวกาศนั้นดาเนินการโดยมีสถานะเท่าเทียมกันกับสถานีในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
สถานี อ วกาศที่ มีว งโคจรประจาที่ในกิจการวิจัยอวกาศซึ่งตั้ งหลั งวัน ที่ 31 มกราคม 2535
จัดเป็นสถานีในกิจการรอง โดยให้สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมใช้ค่าความ
หนาแน่นกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ดังต่อไปนี้ ตราบจนกว่าสถานีอวกาศที่มี
วงโคจรประจาที่ในกิจการวิจัยอวกาศซึ่งสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารสาหรับเผยแพร่
ล่วงหน้าก่อนวันที่ 31 มกราคม 2535 จะยุติการดาเนินงานในย่านความถี่นี้
– ในย่านความถี่ 13.77-13.78 GHz ค่าความหนาแน่นกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิกของสถานีภาคพื้นดินใดๆ ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมซึ่งเชื่อมโยงกั บสถานี
อวกาศที่มีวงโคจรประจาที่ ต้องไม่เกิน
i)
4.7D +28 dB(W/40 kHz) โดย D แทนเส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.) ของสายอากาศ
ของสถานี ภ าคพื้ น ดิ น ในกิ จ การประจ าที่ ผ่ า นดาวเที ย ม ให้ ใช้ ค่ า นี้ ในกรณี ที่
สายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 1.2 ม. และน้อยกว่า 4.5 ม.
ii)
49.2 +20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz) โดย D แทนเส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.) ของ
สายอากาศของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม ให้ใช้ค่านี้ใน
กรณีที่สายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 4.5 ม. และน้อยกว่า
31.9 ม.
iii)
66.2 dB(W/40 kHz) สาหรับสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
ซึ่งสายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 31.9 ม.
iv)
56.2 dB(W/4 kHz) ในการแพร่คลื่นในแถบความถี่แคบ (ความกว้างแถบคลื่นที่
จาเป็นน้อยกว่า 40kHz) โดยแพร่คลื่นจากสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่
ผ่านดาวเทียม ซึ่งสายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ม. หรือมากกว่า
– ค่าความหนาแน่ น กาลังส่ งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ของสถานีภ าคพื้นดินใน
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมซึ่งเชื่อมโยงกับสถานีอวกาศที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ต้องไม่
เกิน 51 dBW ในแถบคลื่น 6 MHz จากความถี่วิทยุ 13.772 GHz ถึงความถี่วิทยุ 13.778
GHz
ในการควบคุ ม กาลั งอั ตโนมั ติโดยเพิ่ ม ความหนาแน่น ก าลั งส่ งออกอากาศสมมู ล แบบไอโซ
ทรอปิ ก เพื่ อชดเชยการลดทอนเนื่อ งจากฝนนั้ น ค่าความหนาแน่น ฟลั กซ์ก าลั ง ณ สถานี
อวกาศในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมอันเนื่องจากการนี้ต้องไม่สูงกว่าค่าความหนาแน่นฟ
ลั ก ซ์ กาลั งอั น เนื่ อ งจากสถานี ภ าคพื้ น ดิ น ที่ ใช้ กาลั งส่ งออกอากาศสมมู ล แบบไอโซทรอปิ ก
ดังกล่าวข้างต้น ในสภาพอากาศแจ่มใส (WRC-03)
กิจการวิทยุนาทางที่ใช้ ย่านความถี่ 14-14.3 GHz ต้องคุ้มครองป้องกันสถานีอวกาศในกิจการ
ประจาที่ผ่านดาวเทียมจากการรบกวน โดยต้องคุ้มครองป้องกันอย่างเพียงพอ
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ในย่านความถี่ 14-14.5 GHz สถานีภาคพื้นดินประจาอากาศยานในกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินผ่านดาวเทียมซึ่งจัดเป็นกิจการรองอาจติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจาที่
ผ่านดาวเทียมได้ด้วย ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อ 5.29, 5.30 และ 5.31 (WRC-03)
สถานีภาคพื้นดินประจาอากาศยานในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่
14-14.5 GHz ต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบ 1 ส่วน C ของข้อเสนอแนะ
ITU-R M.1643-0 ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ที่ทาการสังเกตการณ์
ด้านดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 14.47-14.5 GHz ในดินแดนของสเปน ฝรั่งเศส อินเดีย อิตาลี
สหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต้ (WRC-15)
ในดินแดนของซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บอตสวานา โกตดิวัวร์ อียิปต์ กินี อินเดีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน คูเวต ไนจีเรีย โอมาน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และตูนิเซีย ในย่านความถี่ 1414.25 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังอันเนื่องจากสถานีภาคพื้นดินประจาอากาศยานใน
กิจ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ผ่ านดาวเที ย มต้ อ งไม่ เกิ น ค่ า ตามเอกสารแนบ 1 ส่ ว น B ของ
ข้อเสนอแนะ ITU-R M.1643-0 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นการเฉพาะจากหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ ข้ อ กาหนดนี้ มิ ได้ ล ดพั น ธะของกิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ผ่ าน
ดาวเทียมในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 แต่อย่างใด (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บอตสวานา บรูไนดารุสซาลาม
แคเมอรู น จี น สาธารณรัฐ คองโก สาธารณรัฐ เกาหลี จิบู ตี อียิป ต์ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์
กาบอง กินี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิส ราเอล ญี่ ปุ่น จอร์แดน
คูเวต เลบานอน มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย โอมาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้
สวาซิแลนด์ ชาด เวียดนาม และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 14-14.3 GHz สาหรับกิจการ
ประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) อาจใช้ย่านความถี่ 14-14.5 GHz สาหรับข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ขึ้นกับ
การประสานงานกับเครือข่ายอื่น ๆ ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม การใช้ย่านความถี่ของ
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศดังกล่าวนี้สงวนเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่นอกทวีปยุโรป
ในย่านความถี่ 14-14.5 GHz สถานีภาคพื้นดินประจาเรือซึ่งใช้กาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปิกมากกว่า 21 dBW ต้องดาเนินงานภายใต้ข้อมติที่ 902 (WRC-03) ข้อกาหนดนี้ไม่
ใช้กับสถานีภาคพื้นดินประจาเรือซึ่งสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารตามภาคผนวก 4
ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 (WRC-03)
สถานีภาคพื้นดินที่ตั้งบนเรือซึ่งติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
อาจใช้ ย่ านความถี่ 14-14.5 GHz ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องขอความเห็ น ชอบจากไซปรัส และ
มอลตาก่อน ทั้งนี้ ระยะห่างอย่างน้อยที่สุดระหว่างสถานีภาคพื้นดินที่ตั้งบนเรือและชายฝั่งนั้น
ให้ใช้ระยะตามข้อมติที่ 902 (WRC-03) (WRC-15)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในเยอรมนี ฝรั่ ง เศส อิ ต าลี ลิ เบี ย สาธารณรั ฐ มาซิ โ ดเนี ย ภายใต้
ยู โกสลาเวีย ในอดี ต และสหราชอาณาจักร ก าหนดย่ านความถี่ 14.25-14.3 GHz ส าหรับ
กิจการประจาที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
ในย่านความถี่ 14.25-14.3 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ในดินแดนของซาอุดีอาระเบีย
บาห์เรน บอตสวานา จีน โกตดิวัวร์ อียิปต์ ฝรั่งเศส กินี อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
อิตาลี คู เวต ไนจี เรีย โอมาน สาธารณรัฐ อาหรับ ซีเรีย สหราชอาณาจักร และตู นิเซี ย อั น
เนื่องจากสถานีภาคพื้นดินประจาอากาศยานในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียมต้อง
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ไม่ เกิน ค่า ตามเอกสารแนบ 1 ส่ วน B ของข้อเสนอแนะ ITU-R M.1643-0 เว้น แต่ จะได้ รับ
ความเห็ น ชอบเป็ น การเฉพาะจากหน่ว ยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบ ข้อกาหนดนี้มิได้ล ด
พันธะของกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียมในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 แต่
อย่างใด (WRC-15)
ในย่านความถี่ 14.3-14.5 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ในดินแดนของซาอุดีอาระเบีย
บาห์เรน บอตสวานา แคเมอรูน จีน โกตดิวัวร์ อียิปต์ ฝรั่งเศส กาบอง กินี อินเดีย สาธารณรัฐ
อิส ลามอิ ห ร่ าน อิ ต าลี คูเวต โมร็อ กโก ไนจีเรีย โอมาน สาธารณรัฐ อาหรับ ซี เรีย สหราช
อาณาจักร ศรีลังกา ตูนิเซีย และเวียดนาม อันเนื่องจากสถานีภาคพื้นดินประจาอากาศยานใน
กิจ การเคลื่ อนที่ ทางการบิ น ผ่ านดาวเที ยม ต้ องไม่ เกิน ค่ าตามเอกสารแนบ 1 ส่ ว น B ของ
ข้อเสนอแนะ ITU-R M.1643-0 เว้นแต่จะได้รับความเห็ นชอบเป็นการเฉพาะจากหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ ข้ อ กาหนดนี้ มิ ได้ ล ดพั น ธะของกิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ผ่ าน
ดาวเทียมในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 แต่อย่างใด (WRC-15)
ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้ อ มติ ที่ 164 (WRC-15) ซึ่ ง ใช้ ใ นกิ จ การประจ าที่ ผ่ า น
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้สาหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมนั้น จากัดเฉพาะวงโคจรประจาที่ (WRC-15)
ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้ อ มติ ที่ 164 (WRC-15) ซึ่ ง ใช้ ใ นกิ จ การประจ าที่ ผ่ า น
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้สาหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่ านดาวเที ย มนั้ น สถานี ภ าคพื้ นดิ นในกิจการประจาที่ผ่ านดาวเที ยมต้องมีข นาดเส้ น ผ่ าน
ศูนย์กลางของจานสายอากาศไม่น้อยกว่า 6 เมตร และมีค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังไม่เกิน
กว่า −44.5 dBW/Hz ทั้งนี้ ต้องแจ้งตาแหน่งสถานีภาคพื้นดินให้ทราบด้วย (WRC-15)
ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
ที่ไม่ใช้สาหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่
14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้ อ มติ ที่ 163 (WRC-15) และในย่ า นความถี่ 14.5-14.8
GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 164 (WRC-15) นั้น ต้องแน่ใจว่าค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง
ไม่เกินกว่า −151.5 dB (W/(m2 · 4 kHz)) ที่ความสูงจากระดับน้าทะเล 0 ถึง 19,000 เมตร
และทีร่ ะยะ 22 กิโลเมตร จากระดับน้าลดต่าสุดจากชายฝั่ง (WRC-15)
ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้ อ มติ ที่ 164 (WRC-15) ซึ่ ง ใช้ ใ นกิ จ การประจ าที่ ผ่ า น
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้สาหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่ า นดาวเที ย มนั้ น สถานี ต้ อ งห่ างจากชายแดนของหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น อย่ างน้ อ ย 500
กิโลเมตร หรืออาจใกล้กว่าได้ ในกรณีมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบ
ทั้ ง นี้ ไม่ ใ ช้ ข้ อ 9.17 เมื่ อ ใช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ บั ง คั บ และ
ข้อเสนอแนะ ITU-R ที่เกี่ยวข้องด้วย (WRC-15)
ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้ อ มติ ที่ 164 (WRC-15) ซึ่ ง ใช้ ใ นกิ จ การประจ าที่ ผ่ า น
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้สาหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมนั้น ต้องไม่จากัดการใช้งานในอนาคตของกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่
(WRC-15)
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ในย่านความถี่ 14.5-14.8 GHz กาหนดให้ใช้สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก
อย่างไรก็ตาม การใช้งานดังกล่าวต้องจากัดสาหรับการปฏิบัติการในระบบดาวเทียมในกิจการ
วิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) สาหรับการส่งผ่านข้อมูลสู่สถานีอวกาศในวงโคจรประจาที่จาก
สถานีภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สถานีในกิจการวิจัยอวกาศต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงหรืออ้างสิทธิการป้องกันจากสถานีในกิจการประจาที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการ
ประจาที่ผ่านดาวเทียมที่ไม่ใช่การเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
และการปฏิบัติการในอวกาศที่ต้องใช้การ์ดแบนด์ ตามภาคผนวก 30A และการเชื่อมโยงของ
กิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ ผ่ านดาวเทียมในเขตภูมิภ าค 2 การใช้งานอื่น ๆ มรย่าน
ความถี่นี้ในกิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-15)
นอกเหนือจากการใช้งานตามข้อมติ 163 (WRC-15) และ 164 (WRC-15) การใช้ย่านความถี่
14.5-14.8 GHz ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยสงวนเฉพาะ
ประเทศที่ ตั้งอยู่ น อกทวีป ยุโรป การใช้ งานอื่ น ๆ นอกเหนื อจากการเชื่ อ มโยงของกิ จการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ 14.75-14.8 GHz ไม่อนุญาตใช้ในเขต
ภูมิภาคที่ 1 และ 2 (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน แคเมอรูน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กินี
สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ า น อิ รั ก อิ ส ราเอล คู เวต เลบานอน โอมานปากี ส ถาน กาตาร์
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และโซมาเลีย กาหนดย่านความถี่ 15.35-15.4 GHz สาหรับกิจการ
ประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12)
กาหนดย่านความถี่ 15.43-15.63 GHz สาหรับกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)
จากัดเฉพาะการเชื่อมโยงของระบบวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ตาม
การประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A (WRC-15)
สถานี ในกิ จ การวิท ยุ น าทางทางการบิ น ต้ อ งจากั ด ค่าก าลั งส่ งออกอากาศสมมู ล แบบไอโซ
ทรอปิกประสิทธิผลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ITU-R S.1340-0 เพื่อคุ้มครองป้องกัน สถานี
วิท ยุ น าทางทางการบิ น จากการรบกวนอย่างรุนแรง (ภายใต้ข้อ 4.10) อัน เนื่ องจากสถานี
ภาคพื้นดินในข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ระยะห่างระหว่างสถานีที่ต้องประสานงาน
กัน และค่ากาลั งส่ งออกอากาศสมมู ลแบบไอโซทรอปิกสู งสุ ดของสถานีภ าคพื้น ดินในข่าย
เชื่ อ มโยงระหว่ า งโลกและอวกาศตามระนาบในแนวนอนของพื้ น ที่ นั้ น ต้ อ งเป็ น ไปตาม
ข้อเสนอแนะ ITU-R S.1340-0 (WRC-15)
สถานี วิ ท ยุ ค มนาคมในกิ จ การวิ ท ยุ ห าต าแหน่ ง ในย่ า นความถี่ 15.4-15.7 GHz ต้ อ งไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อและไม่ขอคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
นาทางทางการบิน (WRC-12)
เพื่อป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 15.35-15.4 GHz สถานีวิทยุคมนาคมใน
กิจการวิทยุหาตาแหน่งในย่านความถี่วทิยุ 15.4 15.7 GHz จากัดความหนาแน่นฟลักซ์กาลังที่
−156 dB(W/m2) ที่ความกว้างแถบคลื่น 50 MHz ในย่านความถี่ 15.35-15.4 GHz ที่ห อดู
ดาววิทยุดาราศาสตร์ไม่เกิน 2 เปอร์เซ๊นต์ของเวลาสังเกตการณ์ (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไนดารุส
ซาลาม แคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก อียิปต์ เอลซัลวาดอร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย
ฟินแลนด์ กัวเตมาลา อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จอร์แดน เคนยา คูเวต
เลบานอน ลิเบีย มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย มอนเตเนโกร เนปาล นิการากัว ไนเจอร์
โอมาน ปากีสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สิงคโปร์
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โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ แทนซาเนีย ชาด โตโก และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 15.7-17.3
GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอิสราเอล กาหนดย่านความถี่ 15.7-17.3 GHz สาหรับกิจการประจา
ที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก กิจการดังกล่าวต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครอง
การรบกวน หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวนอย่ า งรุ น แรงต่ อ กิ จ การต่ า งๆ ในประเทศอื่ น ๆ
ที่ดาเนิ น งานสอดคล้ องกับ ตารางกาหนดคลื่ นความถี่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประเทศต่าง ๆ ตาม
ข้อ 5.512
อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศที่ใช้ ย่านความถี่ 17.2-17.3 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อกิจการวิทยุหาตาแหน่งและกิจการอื่น ๆ ที่จัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-97)
การก าหนดเพิ่ ม เติ ม : ในแอลจี เรี ย ซาอุ ดี อ าระเบี ย บาห์ เรน บั ง กลาเทศ แคเมอรู น
เอลซัลวาดอร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัวเตมาลา อิน เดี ย สาธารณรัฐ อิส ลามอิห ร่าน อิรัก
อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต ลิเบีย ลิทัวเนีย เนปาล นิการากัว ไนจีเรีย โอมาน อุซ
เบกิสถาน ปากีสถาน กาตาร์ คีร์กีซสถาน ซูดาน และซูดานใต้ กาหนดย่านความถี่ 17.3-17.7
GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ ให้ใช้กาลัง
ส่งตามข้อ 21.3 และ 21.5 (WRC-15)
การใช้ ย่ านความถี่ 17.3-17.8 GHz ร่ว มกั น ระหว่างกิจ การประจาที่ ผ่ านดาวเที ย ม (โลกสู่
อวกาศ) และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมต้องเป็นไปตามข้อกาหนด § 1
เอกสารแนบ 4 ของภาคผนวก 30A
การใช้ย่านความถี่ 17.3-18.1 GHz ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการประจาที่
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่ อวกาศ) จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม การใช้ย่านความถี่ 17.3-17.8 GHz ในเขตภูมิภาค 2
สาหรับระบบต่างๆในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จากัดเฉพาะดาวเทียมที่มี
วงโคจรประจาที่ ส่วนการใช้ย่านความถี่ 17.3-17.8 GHz ในเขตภูมิภาค 2 ของข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสี ยงและโทรทั ศน์ผ่ านดาวเที ยมในย่านความถี่
12.2-12.7 GHz ให้ ดูมาตรา 11 การใช้ ย่านความถี่ 17.3-18.1 GHz (โลกสู่ อวกาศ) ในเขต
ภูมิภาค 1 และ 3 และการใช้ ย่านความถี่ 17.8-18.1 GHz (โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาค 2
ของระบบดาวเที ย มที่ มี ว งโคจรไม่ ป ระจ าที่ ในกิ จ การประจ าที่ ผ่ า นดาวเที ย มขึ้ น กั บ การ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.12 กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ระบบอื่นๆในกิจการ
ประจาที่ผ่านดาวเทียม ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการ
ประจ าที่ผ่ านดาวเทีย มที่ดาเนิ นงานตามข้อบังคับ วิทยุ ไม่ว่าส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับ
เอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของระบบ
ดาวเที ย มที่ มีว งโคจรไม่ ป ระจาที่ ในกิ จการประจ าที่ ผ่ านดาวเที ย ม และได้รับ เอกสารการ
ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของเครือข่ายดาวเทียมที่
มีวงโคจรประจาที่เมื่อใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ ข้อ 5.43A ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่านความถี่ข้างต้นต้องพร้อมที่จะดาเนินการ
อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้น (WRC-2000)
ในย่านความถี่ 17.3-17.7 GHz สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ในเขตภูมิภาค 1 ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีภาคพื้นดินของข่าย
เชื่ อ มโยงระหว่ า งโลกและอวกาศในกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มที่
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ดาเนินงานตามภาคผนวก 30A รวมทั้งต้องไม่มีข้อจากัดหรือข้อกาหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับที่ตั้ง
ของสถานีภ าคพื้น ดินของข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่อยู่ภายในเขตบริการของข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลก
และอวกาศ (WRC-03)
กาหนดให้ใช้ย่านความถีต่ ่อไปนี้สาหรับการใช้ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูงใน
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
17.3-17.7 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 1
18.3-19.3 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 2
19.7-20.2 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคทุกเขต
39.5-40 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 1
40-40.5 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคทุกเขต
40.5-42 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 2
47.5-47.9 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 1
48.2-48.54 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 1
49.44-50.2 GHz
(อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 1
และ
27.5-27.82 GHz
(โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาค 1
28.35-28.45 GHz
(โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาค 2
28.45-28.94 GHz
(โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาคทุกเขต
28.94-29.1 GHz
(โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาค 2 และ 3
29.25-29.46 GHz
(โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาค 2
29.46-30 GHz
(โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาคทุกเขต
48.2-50.2 GHz
(โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาค 2
การกาหนดดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้ใช้ย่านความถี่ข้างต้นในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
อื่นๆ หรือในกิจการอื่นๆ ที่ได้กาหนดคลื่นความถี่ไว้เป็นกิจการหลักเช่นกั น และมิได้เป็นการ
จัดลาดับความสาคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึงเรื่องนี้ใน
การพิจารณาออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ ย่านความถี่ข้างต้น ดูข้อมติที่ 143 (WRC-03)
(WRC-03)
กิจการดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาค 2 ซึ่งใช้ย่านความถี่ 17.717.8 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจาก
การจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ดาเนินงานตาม
ข้อบังคับวิทยุ (WRC-07)
การกาหนดเพิ่มเติม : กาหนดย่านความถี่ 18-18.3 GHz ในเขตภูมิภาค 2 และย่านความถี่
18.1-18.4 GHz ในเขตภูมิภาค 1 และ 3 สาหรับกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จากัดเฉพาะดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ (WRC-07)
การใช้ย่ านความถี่ 18.1-18.4 GHz ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่ อวกาศ) จากัด
เฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (WRC-2000)
การกาหนดเผื่ อเลือก: ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรีซ กาหนดย่านความถี่ 18.1-18.4
GHz ส าหรั บ กิ จ การประจ าที่ กิ จ การประจ าที่ ผ่ านดาวเที ย ม (อวกาศสู่ โลก) และกิ จ การ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) และใช้ข้อ 5.519 ด้วย (WRC-15)
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การส่งคลื่นวิทยุของกิจการประจาที่ในย่านความถี่ 18.6-18.8 GHz ต้องใช้กาลังคลื่นพาห์ไม่
เกินกว่าค่าที่กาหนดไว้ในข้อ 21.5A และการส่งคลื่นวิทยุของกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมใน
ย่านความถี่ 18.6-18.8 GHz ต้องมีค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ณ พื้นผิวโลก ไม่เกินกว่าค่า
ตามข้อ 21.16.2 (WRC-2000)
การใช้ ย่ านความถี่ 18.6-18.8 GHz ในกิ จ การประจ าที่ ผ่ านดาวเที ย ม จ ากั ด เฉพาะระบบ
ดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ และระบบดาวเทียมซึ่งจุดโคจรที่ไกลโลกมากที่สุดอยู่ห่างจาก
โลกมากกว่า 20,000 กม. (WRC-2000)
ในแอลจี เรี ย ซาอุ ดี อ าระเบี ย บาห์ เรน อี ยิ ป ต์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ลิ เบี ย จอร์ แ ดน
เลบานอน โมร็อกโก โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ตูนิเซีย และ เยเมน ระบบต่างๆ
ในกิจการประจาที่ซึ่งใช้ ย่านความถี่ 18.6-18.8 GHz และดาเนินการอยู่ ณ วันที่บทบัญญัติ
ของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมปี พ.ศ. 2543 (WRC-2000) มีผลบังคับใช้
ระบบนั้นๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 21.5A (WRC-2000)
การใช้ย่ านความถี่ 18.8-19.3 GHz (อวกาศสู่ โลก) และย่านความถี่ 28.6-29.1 GHz (โลกสู่
อวกาศ) ของเครือข่ายในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่และที่มีวงโคจรไม่
ประจาที่ ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 หน่วยงานของ
รัฐที่รับผิดชอบเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานความถี่
วิทยุก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 ต้องให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A กับเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ ซึ่งสานักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 ทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุผลซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ต่อเครือข่ายในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจร
ประจาที่ ซึ่งถือว่าสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตาม
ภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 (WRC-97)
การใช้ย่ านความถี่ 19.3-19.6 GHz (โลกสู่ อวกาศ) ในกิจการประจาที่ผ่ านดาวเทียม จากัด
เฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ การใช้ย่านความถี่นี้ของระบบดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจาที่ ในกิจการเคลื่ อนที่ผ่ านดาวเทียมขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A
ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2
ในย่านความถี่ 19.3-19.6 GHz และ 29.1-29.4 GHz กรณีระหว่างเครือข่ายในกิจการประจา
ที่ผ่านดาวเทียมซึ่งถือว่าสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ
หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2538
และข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจาที่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อ 22.2 (WRC-97)
การใช้ย่านความถี่ 19.3-19.7 GHz (อวกาศสู่โลก) ของระบบต่าง ๆ ในกิจการประจาที่ผ่าน
ดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ และของข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในระบบดาวเทียม
ที่มีว งโคจรไม่ ป ระจ าที่ ในกิจการเคลื่ อนที่ ผ่ านดาวเทียมขึ้นกับ การประสานงานภายใต้ข้ อ
9.11A ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 การใช้ย่านความถี่นี้ของระบบอื่นๆ ในกิจการประจาที่ผ่าน
ดาวเทีย มที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ หรือในกรณี ตามข้อ 5.523C และ 5.523E ไม่ขึ้น กับ การ
ประสานงานภายใต้ ข้อ 9.11A โดยยังคงอยู่ภ ายใต้ กระบวนการตามมาตรา 9 (ยกเว้น ข้ อ
9.11A) มาตรา 11 และข้อ 22.2 (WRC-97)
ย่านความถี่ 19.6-19.7 GHz และ 29.4-29.5 GHz กรณีระหว่างเครือข่ายในกิจการประจาที่
ผ่านดาวเทียมซึ่งถือว่าสานักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตาม
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ภาคผนวก 4 หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540
และข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจาที่ ยังคงอยู่ภายใต้ข้อ 22.2 (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในอัฟกานิสถาน แอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บรูไนดารุสซาลาม
แคเมอรู น จี น สาธารณรั ฐ คองโก คอสตาริ ก า อี ยิ ป ต์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ กาบอง
กัว เตมาลา กินี อิน เดีย สาธารณรัฐ อิส ลามอิห ร่าน อิรัก อิ ส ราเอล ญี่ ปุ่ น จอร์แดน คู เวต
เลบานอน มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย เนปาล ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี สิ งคโปร์ โซมาเลี ย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และตูนิเซีย กาหนดย่าน
ความถี่ 19.7-21.2 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก การกาหนดย่านความถี่เพิ่มเติมนี้ต้องไม่จากัดค่าความหนาแน่นฟลั กซ์กาลังอันเนื่องจาก
สถานีอวกาศในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 19.7-21.2 GHz และไม่จากัดค่า
ความหนาแน่นฟลักซ์กาลังอันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่าน
ความถี่ 19.7-20.2 GHz (WRC-15)
เพื่อความสะดวกในการประสานงานระดับภู มิภ าคกับ ภูมิภ าคระหว่างเครือข่ายในกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม ต้องกาหนดคลื่นพาห์ใน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกรบกวนมากที่สุด โดยกาหนดคลื่นพาห์ให้
อยู่ในช่วงความถี่สูงๆ ของย่านความถี่ 19.7-20.2 GHz และ 29.5-30 GHz เท่าที่จะปฏิบัติได้
ในย่านความถี่ 19.7-20.2 GHz และ 29.5-30 GHz ในเขตภูมิภาค 2 และย่านความถี่ 20.120.2 GHz และ 29.9-30 GHz ในเขตภูมิภาค 1 และ 3 เครือข่ายซึ่งเป็นทั้งเครือข่ายในกิจการ
ประจาที่ผ่านดาวเทียมและเป็นทั้งเครือข่ายในกิจการเคลื่ อนที่ผ่านดาวเทียมอาจรวมถึงข่าย
เชื่อมโยงระหว่างสถานีภาคพื้นดิน ณ จุดที่กาหนดไว้หรือจุดที่มิได้กาหนดไว้ หรือในขณะที่
เคลื่อนที่ โดยติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมหนึ่งดวงหรือผ่านดาวเทียมมากกว่าหนึ่งดวงในการ
ติดต่อสื่อสารแบบจุดสู่จุดหรือแบบจุดสู่หลายๆจุด
ข้อ 4.10 ไม่ใช้กับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 19.7-20.2 GHz และ 29.5-30
GHz
การปฏิบัติการของสถานีภาคพื้นดินที่เคลื่อนที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม ให้เป็นไปตาม
ข้อมติที่ 156 (WRC-15) (WRC-15)
การกาหนดย่านความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมนั้น กาหนดเพื่อให้เป็นความถี่ส่ง
(อวกาศสู่ โลก) ของเครื อ ข่ายต่ างๆซึ่ งใช้ ส ายอากาศที่ มี ล าคลื่ น ซึ่ งจ ากั ดเฉพาะจุด และใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าอื่นๆ ณ สถานีอวกาศ หน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการระบบต่างๆ ใน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่านความถี่ 19.7-20.1 GHz ในเขตภูมิภาค 2 และระบบ
ต่างๆในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่านความถี่ 20.1-20.2 GHz ต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าระบบวิทยุประจาที่และระบบวิทยุเคลื่อนที่
ตามข้อ 5.524 ยังคงใช้ย่านความถี่ดังกล่าวได้
ในเขตภูมิภาค 2 การใช้ย่านความถี่ 19.7-20.1 GHz และ 29.5-29.9 GHz ในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทีย ม จ ากัดเฉพาะเครือข่ายดาวเที ยมซึ่งเป็นทั้ งเครือข่ายในกิจการประจาที่ผ่ าน
ดาวเทียม และเป็นทั้งเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมตามข้อ 5.526
สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ของหน่วยงานของรัฐต้องไม่สร้าง
ความหนาแน่นฟลักซ์กาลังเกินกว่า −120.4 dB (W/(m2 • MHz)) ที่ ความสูง 3 เมตรเหนือ
ระดับ พื้ น ดิน ส าหรั บ 20% ของเวลา ในทุ กที่ภ ายในเขตแดนของหน่ วยงานของรัฐ ในเขต
ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

- 201 -

5.530B

5.530D
5.531
5.532
5.532A

5.532B
5.533
5.535

5.535A

5.536
5.536A

ภูมิภ าคที่ 1 และ 3 เว้น แต่หน่วยงานของรัฐจะมีข้อตกลงระหว่างกันเป็นอย่างอื่น ในการ
ค านวณหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งใช้ ต ามข้ อ เสนอแนะ ITU-R P.452 (ดู ข้ อ เสนอแนะ ITU-R
BO.1898). (WRC-15)
การใช้งานย่านความถี่ 21.4-22 GHz เพื่ออานวยความสะดวกในการพัฒนากิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หน่วยงานของรัฐในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 ไม่ควรอนุญาต
ให้มีสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่และจากัดสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจาที่เป็น
แบบการเชื่อมโยงระหว่างจุดเท่านั้น (WRC-12)
ดูข้อมติที่ 555 (WRC-12). (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในญี่ปุ่น กาหนดย่านความถี่ 21.4-22 GHz สาหรับกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก
การใช้ ย่ านความถี่ 22.21-22.5 GHz ในกิจ การส ารวจพิ ภ พผ่ านดาวเที ย ม (พาสซี ฟ ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่
รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ตาแหน่งของสถานีภาคพื้นดินในกิจการวิจัยอวกาศต้องรักษาระยะอย่างน้อย 54 กิโลเมตรจาก
ชายแดนของประเทศเพื่ อนบ้านเพื่อ การป้อ งกัน การใช้ งานในกิจการประจาที่ และกิจการ
เคลื่อนที่ในปัจจุบันและอนาคต เว้นแต่จะมีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐกรณีที่ระยะทาง
สั้นลง ไม่รวมถึงข้อ 9.17 และ 9.18 (WRC-12)
การใช้งานย่านความถี่ 24.65-25.25 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 24.65-24.75 GHz ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จากัดเฉพาะสถานภาคพื้นดินที่ใช้
จานสายอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4.5 เมตร (WRC-12)
กิจ การระหว่างดาวเที ย มต้องไม่ ร้อ งขอสิ ทธิคุ้ม ครองการรบกวนอย่างรุน แรงจากอุป กรณ์
ตรวจวัดพื้นผิวของสนามบินในกิจการวิทยุนาทาง
ในย่านความถี่ 24.75-25.25 GHz ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศซึ่งเชื่อมโยงกับสถานี
ต่างๆ ของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีลาดับความสาคัญสูงกว่าการใช้
งานอื่นๆ ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) การใช้งานอื่นๆ ต้องคุ้มครองป้องกัน
และต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งเครือข่ายเชื่อมโยงในปัจจุบันและ
ข่ายเชื่อมโยงในอนาคต
การใช้ย่านความถี่ 29.1-29.5 GHz (โลกสู่ อวกาศ) ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม จากัด
เฉพาะระบบดาวเที ย มที่ มี ว งโคจรประจ าที่ และข่ ายเชื่ อ มโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่ ง
เชื่อมโยงระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม โดยขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ยกเว้นกรณีตามข้อ 5.523C และ
5.523E ซึ่งไม่ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A โดยยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการตาม
มาตรา 9 (ยกเว้นข้อ 9.11A) มาตรา 11 และข้อ 22.2 (WRC-97)
การใช้ย่านความถี่ 25.25-27.5 GHz ในกิจการระหว่างดาวเทียม จากัดเฉพาะการวิจัยอวกาศ
และการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม รวมทั้งการส่งข้อมูลอันเนื่องจากกิจกรรมทางการแพทย์
และทางอุตสาหกรรมในอวกาศด้วย
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ดาเนิน งานสถานี ภ าคพื้ น ดินในกิจการส ารวจพิ ภ พผ่ านดาวเทียม หรือ
กิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจาที่และ
กิจการเคลื่อนที่ซึ่งดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐอื่น การดาเนินงานของสถานีภาคพื้นดินใน
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5.536B

5.536C

5.537
5.537A

5.538

5.539
5.540

กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียมหรือในกิจการวิจัยอวกาศควรคานึงถึงข้อเสนอแนะ ITU-R
SA.1862 (WRC-12)
ในซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย บาห์ เรน เบลเยียม บราซิล จีน สาธารณรัฐเกาหลี เดนมาร์ก
อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฮังการี อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ไอร์แ ลนด์ อิส ราเอล อิต าลี จอร์แ ดน เคนยา คู เวต เลบานอน ลิ เบี ย ลิ ทั วเนี ย มอลโดวา
นอร์เวย์ โอมาน ยูกันดา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนเกาหลี สโลวะเกีย สาธารณรัฐ เช็ก โรมาเนี ย สหราช
อาณาจักร สิงคโปร์ สวีเดน แทนซาเนีย ตุรกี เวียดนาม และซิมบับเว สถานีภาคพื้นดินใน
กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียมที่ใช้ ย่านความถี่ 25.5-27 GHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครอง
การรบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้และการดาเนินงานของสถานีในกิจการประจาที่และ
กิจการเคลื่อนที่ (WRC-15)
ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บอตสวานา บราซิล แคเมอรูน คอโมโรส คิวบา จิบูตี
อียิ ป ต์ สหรัฐ อาหรั บ เอมิเรตส์ เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ สาธารณรัฐ อิส ลามอิห ร่าน อิส ราเอล
จอร์ แดน เคนยา คูเวต ลิ ทัว เนีย มาเลเซีย โมร็อกโก ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ แทนซาเนีย ตูนิเซีย อุรุกวัย แซมเบีย และซิมบับเว
สถานี ภ าคพื้ น ดิ น ในกิ จ การวิจัย อวกาศที่ ใช้ ย่ านความถี่ 25.5-27 GHz ต้อ งไม่ ร้อ งขอสิ ท ธิ
คุ้มครองการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้และการดาเนินงานของสถานีในกิจการประจา
ที่และกิจการเคลื่อนที่ (WRC-12)
ในย่านความถี่ 27-27.5 GHz กิจการอวกาศซึ่งใช้ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการ
ระหว่างดาวเทียม ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2
ในภูฏ าน แคเมอรูน สาธารณรัฐ เกาหลี สหพันธรัฐ รัสเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น คาซัคสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมาร์ อุซเบกิสถาน
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซูดาน ศรีลังกา
ประเทศไทย และเวียดนาม สถานีฐานลอยระยะสู งอาจใช้ ย่านความถี่ 27.9-28.2 GHz ใน
กิจ การประจาที่ ภายในดินแดนของประเทศข้างต้น การใช้คลื่ นความถี่รวม 300 MHz ใน
กิจการประจาที่ของสถานีฐานลอยระยะสูงในประเทศข้างต้นต้องใช้ในทิศทางจากสถานีฐาน
ลอยระยะสูงสู่พื้นดินเท่านั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนจากระบบอื่น ๆ ในกิจการประจาที่ หรือจากกิจการอื่น ๆ ที่จัดเป็นกิจการ
หลั ก เช่ น กั น และสถานี ฐ านลอยระยะสู งต้ อ งไม่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นากิ จ การอื่ น ๆ
ดูข้อมติที่ 145 (Rev.WRC-12) (WRC-12)
การกาหนดเพิ่มเติม : กาหนดย่านความถี่ 27.500-27.501 GHz และ 29.999-30.000 GHz
สาหรับกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก เพื่อการ
ควบคุมกาลังส่งขาขึ้น การส่งจากอวกาศสู่โลกดังกล่าวกาลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิก ในทิศทางของดาวเทียมดวงข้างเคียงที่อยู่ในวงโคจรประจาที่ต้องไม่เกิน +10 dBW
(WRC-07)
กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) อาจใช้ย่านความถี่ 27.5-30 GHz สาหรับข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
การกาหนดเพิ่มเติม: กาหนดย่านความถี่ 27.501-29.999 GHz สาหรับกิจการประจาที่ผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง เพื่อการควบคุมกาลังส่งขาขึ้น
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5.541
5.541A

5.542

5.543
5.543A

การใช้ย่านความถี่ 28.5-30 GHz ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม จากัดเฉพาะการถ่าย
โอนข้อมูลระหว่างสถานี และไม่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟหรือ
แบบพาสซีฟ
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและดาวเทียมของเครือข่ายที่มีวงโคจรไม่ประจาที่ในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ ย่าน
ความถี่ 29.1-29.5 GHz (โลกสู่อวกาศ) ต้องใช้การควบคุมกาลังส่งขาขึ้นแบบปรับตัวได้ หรือ
ใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อชดเชยการจางหายในการแพร่คลื่น ทั้งนี้ ให้สถานีภาคพื้นดินใช้กาลังส่งขา
ขึ้นที่เหมาะสมทั้งในแง่ข องการเชื่อมโยงกับดาวเทียม ทั้งในแง่ของการลดระดับการรบกวน
ระหว่างเครื อ ข่ ายทั้ งสองเครื อ ข่า ยโดยให้ ใช้ วิ ธีก ารนี้ กั บ เครือ ข่ ายซึ่ งถือ ว่ า ส านั ก งานวิท ยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 17 พฤษภาคม
2539 และให้ ใช้วิธีการดั งกล่ าวนี้ ตราบจนที่ ประชุมใหญ่ ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมใน
อนาคตจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงต่อไป หน่วยงานของรัฐที่ส่งเอกสารการประสานงานความถี่
วิทยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 ควรใช้เทคนิคดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่
จะปฏิบัติได้ (WRC-2000)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บรูไนดารุสซาลาม แคเมอรูน จีน
สาธารณรัฐคองโก อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กินี อินเดีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิห ร่าน อิรัก ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต เลบานอน มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย
เนปาล โอมาน ปากี ส ถาน ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ กาตาร์ สาธารณรั ฐ อาหรั บ ซี เรี ย สาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนเกาหลี โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ศรีลังกา และชาด กาหนดย่าน
ความถี่ 29.5-31 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง
ทั้งนี้ ให้ใช้กาลังส่งตามข้อ 21.3 และ 21.5 (WRC-12)
การเชื่อมโยงจากอวกาศสู่อวกาศ ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม เพื่องานโทรมาตร การ
ติดตาม และการควบคุม อาจใช้ย่านความถี่ 29.95-30 GHz โดยจัดเป็นกิจการรอง
ในภูฏ าน แคเมอรูน สาธารณรัฐ เกาหลี สหพันธรัฐ รัสเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น คาซัคสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมา อุซเบกิสถาน
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซูดาน ศรีลังกา
ประเทศไทย และเวียดนาม ย่านความถี่ 31-31.3 GHZ ซึ่งถูกกานดให้ใช้สาหรับกิจการประจา
ที่ อาจนามาใช้สาหรับ ระบบต่าง ๆ ที่ใช้สถานีฐานลอยระยะสูง ในทิศทางจากพื้นดินสู่สถานี
ฐานลอยระยะสูงได้ โดยจากัดเฉพาะการดาเนินการภายในเขตแดนของประเทศเท่านั้น และ
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบอื่น ๆ
ในกิจการประจาที่ จากระบบอื่นๆ ในกิจการเคลื่ อนที่ และจากระบบอื่น ๆ ตามข้อ 5.545
รวมทั้งต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจการดังกล่าวข้างต้น ระบบที่ใช้สถานีฐานลอยระยะ
สูงในย่านความถี่ 31-31.3 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุดารา
ศาสตร์ ซึ่ งจั ด เป็ น กิ จ การหลั ก ในย่ านความถี่ 31.3-31.8 GHz โดยให้ ค านึ งถึ งเกณฑ์ ก าร
คุ้ม ครองป้ องกัน การรบกวนตามข้อ เสนอแนะ ITU-R RA.769 และเพื่ อ ความมั่ น ใจในการ
คุ้มครองป้องกันกิจการดาวเทียมแบบพาสซีฟ ค่าความหนาแน่นกาลังที่ไม่พึงประสงค์ที่เข้าสู่
สายอากาศของสถานีภาคพื้นที่ติดต่อสื่อสารกับ สถานีฐานลอยระยะสูง ในย่านความถี่ 31.331.8 GHz ต้องไม่เกิน −106 dB (W/MHz) ภายใต้สภาพท้องฟ้าแจ่มใส และค่านี้อาจเพิ่มขึ้น
ได้ถึง −100 dB(W/MHz) ภายใต้สภาพที่มีฝนตก ซึ่งเป็นการบรรเทาการจางหายอันเนื่องจาก
ฝน ทั้ ง นี้ ผลกระทบต่ อ ดาวเที ย มแบบพาสซี ฟ ภายใต้ ส ภาพที่ มี ฝ นตก ต้ อ งไม่ ม ากกว่ า
ผลกระทบภายใต้สภาพท้องฟ้าแจ่มใส ดูข้อมติที่ 145 (Rev.WRC-12) (WRC-15)
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5.545
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5.547A
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5.547C
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5.549

ในย่านความถี่ 31-31.3 GHz ให้กิจการวิจัยอวกาศใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังตามตาราง
21-4 ในมาตรา 21
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในอาร์เมเนีย จอร์เจีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิ
สถาน กาหนดย่านความถี่ 31-31.3 GHz สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดู
ข้อ 5.33) (WRC-12)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส อียิปต์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สเปน เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน อิสราเอล จอร์แดน เลบานอน มอลโดวา มองโกเลีย โอมาน อุซเบกิสถาน โปแลนด์
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โรมาเนีย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ ทาจิกิสถาน
เติร์กเมนิ สถาน และตุรกี กาหนดย่านความถี่ 31.5-31.8 GHz สาหรับกิจการประจาที่และ
กิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
(WRC-12)
ย่ า น ค วาม ถี่ 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59
GHz และ 64-66 GHz เป็นย่านความถี่ที่กาหนดไว้รองรับการใช้ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่น
ในการใช้งานสูงในกิจการประจาที่ (ดูข้อมติที่ 75 (WRC-2000)) หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึง
เรื่องนี้ ในการพิจารณาออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ ย่านความถี่ข้างต้น และเนื่องจากใน
ย่านความถี่ 39.5-40 GHz และ 40.5-42 GHz มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการใช้ความถี่วิทยุที่ มี
ความหนาแน่นในการใช้งานสูงในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (ดูข้อ 5.516B) หน่วยงานของ
รัฐควรคานึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูง
ในกิจการประจาที่ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม (WRC-07)
หน่ วยงานของรัฐ ควรดาเนินมาตรการต่างๆที่ปฏิบัติได้เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ
รบกวนให้ต่าที่สุดในกรณีการรบกวนระหว่างสถานีในกิจการประจาที่และสถานีอากาศยานใน
กิจการวิทยุนาทางในย่านความถี่ 31.8-33.4 GHz โดยคานึงถึงความจาเป็นของระบบเรดาร์
ประจาอากาศยาน (WRC-2000)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 31.8-32 GHz สาหรับกิจการวิทยุ
นาทางและกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC97)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 32-32.3 GHz สาหรับกิจการวิทยุ
นาทางและกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC03)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 32.3-33 GHz สาหรับกิจการ
ระหว่างดาวเทียมและกิจการวิทยุนาทาง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97)
การกาหนดเผื่อเลือก: ในสหรัฐอเมริกา กาหนดย่านความถี่ 33-33.4 GHz สาหรับกิจการวิทยุ
นาทาง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97)
ในการออกแบบระบบในกิจ การระหว่างดาวเที ยมในย่ านความถี่ 32.3-33 GHz ระบบใน
กิจการวิทยุนาทางในย่านความถี่ 32-33 GHz และระบบในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วง
ลึ ก ) ในย่ านความถี่ 31.8-32.3 GHz นั้ น หน่ ว ยงานของรัฐ ต้ อ งด าเนิ น มาตรการที่ จ าเป็ น
ทั้งหมดเพื่อป้องกันการรบกวนอย่างรุนแรงระหว่างกิจการข้างต้นโดยคานึงถึงความปลอดภัย
อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการวิทยุนาทาง (ดูข้อเสนอแนะ 707) (WRC-03)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กาบอง อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย
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5.550
5.550A
5.551F
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มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย เนปาล ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิ ปปินส์ กาตาร์
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้
ศรีลังกา โตโก ตูนิเซีย และเยเมน กาหนดย่านความถี่ 33.4-36 GHz สาหรับกิจการประจาที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12)
ในย่านความถี่ 35.5-36.0 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังเฉลี่ย ณ พื้นผิวโลกอันเนื่องจาก
อุปกรณ์ตรวจวัดในอวกาศใดๆในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) หรือกิจการวิจัย
อวกาศ (แอกทีฟ ) ต้องไม่เกิน 73.3 dB(W/m2) ในย่านความถี่ นี้สาหรับมุมใดๆที่มากกว่า
0.8° จากศูนย์กลางของลาคลื่น (WRC-03)
ประเภทกิจ การที่ แ ตกต่ างกั น : ในอาร์เมเนี ย อาเซอร์ไบจาน เบลารุ ส สหพั น ธรัฐ รัส เซี ย
จอร์เจีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน กาหนดย่านความถี่ 34.7-35.2 GHz
สาหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) (WRC-12)
การใช้ย่านความถี่ 36-37 GHz ร่วมกันระหว่างกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ )
และกิจการประจาที่กับกิจการเคลื่อนที่ อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 752 (WRC-07) (WRC-07)
ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในญี่ปุ่น กาหนดย่านความถี่ 41.5-42.5 GHz สาหรับกิจการ
เคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33) (WRC-97)
ค่าความหนาแน่ นฟลั กซ์กาลั งสมมูลในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุ
ดาราศาสตร์ใด ๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศทุกสถานีในระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจาที่
ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) หรือในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ในย่านความถี่ 42-42.5 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังสมมูลดังกล่าวต้องไม่
เกินค่าดังต่อไปนี้ มากกว่า 2% ของเวลา
- −230 dB (W/m2.1 GHz) และ –246 dB (W/m2.500 kHz) ในย่ า นความถี่ 42.5-43.5
GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใช้กล้องโทรทรรศน์
แบบจานเดียว และ
- −209 dB(W/m2.500 kHz) ในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ ที่ตั้งของสถานี วิท ยุดารา
ศาสตร์ใด ๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใช้เทคนิค Very Long Baseline Interferometry
ทั้งนี้ ต้องประเมินค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังสมมูลข้างต้น โดยใช้วิธีการตามข้อเสนอแนะ
ITU-R S.1586-1 รวมทั้งใช้รูปแบบสายอากาศอ้างอิงและอัตราขยายสูงสุดของสายอากาศใน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ ITU-R RA.1631-0 และใช้ค่าที่ได้จากการประเมินนี้
ทั่วทั้งท้องฟ้า สาหรับมุมเงยที่เงยมากกว่ามุมต่าสุดในการใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (ซึ่งควรใช้
5° ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลการแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่)
ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังสมมูลดังกล่าว ณ สถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ซึง่
– ดาเนินงานอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 และแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ตอ่ สานักงาน
วิทยุคมนาคมก่อนวันที่ 4 มกราคม 2547 หรือ
– แจ้ ง จดทะเบี ย นคลื่ น ความถี่ ก่ อ นวั น ที่ ส านั ก งานวิ ท ยุ ค มนาคมได้ รั บ เอกสารการ
ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ ตามภาคผนวก 4
ของสถานีอวกาศที่ต้องกาหนดค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังสมมูลดังกล่าวข้างต้น
สถานีวิทยุดาราศาสตร์อื่น ๆ ที่แจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ ภายหลังวันดังกล่าวอาจทาความ
ตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสถานีอวกาศ โดยในเขตภูมิภาคที่ 2 ให้ใช้ข้อมติที่ 743
(WRC-03) ทั้งนี้ อาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังสมมูลสูงกว่าค่าดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ตั้ง
ของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ หากหน่วยงานของรัฐนั้นให้ความเห็นชอบ (WRC-15)
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ค่าความหนาแน่ น ฟลั กซ์กาลั งในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ ที่ ตั้งของสถานีวิทยุด ารา
ศาสตร์ใดๆ อันเนื่ องจากสถานีอวกาศที่มีวงโคจรประจาที่ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(อวกาศสู่โลก) หรือในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ใช้ ย่านความถี่ 4242.5 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังดังกล่าวต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้
–137 dB(W/m2.1 GHz) และ –153 dB(W/m2.500 kHz) ในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ
ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใดๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใช้กล้องโทรทรรศน์แบบจาน
เดียว และ
–116 dB(W/m2.500 kHz) ในย่ า นความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ ที่ ตั้ ง ของสถานี วิ ท ยุ ด ารา
ศาสตร์ใดๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใช้เทคนิค Very Long Baseline Interferometry
ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังดังกล่าว ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใดๆ ซึง่
– ดาเนินงานอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 และแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุกับสานักงาน
วิทยุคมนาคมก่อนวันที่ 4 มกราคม 2547 หรือ
– แจ้ ง จดทะเบี ย นความถี่ วิ ท ยุ ก่ อ นวั น ที่ ส านั ก งานวิ ท ยุ ค มนาคมได้ รั บ เอกสารการ
ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4
ของสถานีอวกาศที่ต้องกาหนดค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ดังกล่าวข้างต้น
สถานีวิทยุดาราศาสตร์อื่นๆ ที่แจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุภายหลังวันดังกล่าวอาจทาความ
ตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสถานีอวกาศ โดยในเขตภูมิภาค 2 ให้ใช้ข้อมติที่ 743
(WRC-03) ทั้งนี้ อาจใช้ความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง สูงกว่าค่าดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ตั้งของสถานี
วิทยุดาราศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานของรัฐนั้นให้ความเห็นชอบ (WRC-03)
เพื่อรองรับข่ายเชื่อมโยงจากโลกไปยังดาวเทียมกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงกาหนดคลื่ น
ความถี่ เพื่ อ ส่ งจากโลกสู่ อ วกาศไว้ม ากกว่าคลื่ น ความถี่ เพื่ อ ส่ งจากอวกาศสู่ โลก กล่ าวคื อ
ก าหนดย่ า นความถี่ 42.5-43.5 GHz และ 47.2-50.2 GHz ส าหรั บ กิ จ การประจ าที่ ผ่ า น
ดาวเทียมเพื่อส่งจากโลกสู่ อวกาศ และกาหนดย่านความถี่ 37.5-39.5 GHz สาหรับกิจการ
ประจาที่ผ่านดาวเทียมเพื่อส่งจากอวกาศสู่โลก หน่วยงานของรัฐควรดาเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ ทั้งหมดเท่าที่จะปฏิบัติได้เพื่อสงวนย่านความถี่ 47.2-49.2 GHz ไว้สาหรับข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ใช้ ย่านความถี่
40.5-42.5 GHz
ก าหนดย่ า นความถี่ 47.2-47.5 GHz และ 47.9-48.2 GHz ส าหรั บ กิ จ การประจ าที่ โดย
กาหนดเป็นคลื่นความถี่ใช้งานของสถานีฐานลอยระยะสูง การใช้ย่านความถี่ 47.2-47.5 GHz
และ 47.9-48.2 GHz ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 122 (Rev.WRC-07) (WRC-07)
สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกอาจใช้ ย่านความถี่ 43.5-47 GHz และ 66-71 GHz ได้ โดย
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุคมนาคมอวกาศที่ใช้ย่านความถี่ข้างต้น
(ดูข้อ 5.43) (WRC-2000)
ให้ ใช้ ข่ ายดาวเที ย มในย่ านความถี่ 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz,
191.8-200 GHz และ 252-265 GHz เชื่อมโยงสถานีทางบกที่ตั้งประจา ณ จุดต่างๆ ได้ เมื่อใช้
ร่วมกับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมหรือกิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม (WRC-2000)
ให้กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ใช้ย่านความถี่ 47.5-47.9 GHz, 48.2-48.54
GHz และ 49.44-50.2 GHz จากัดเฉพาะดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ (WRC-03)
การกาหนดเพิ่มเติม: กาหนดย่านความถี่ 48.94-49.04 GHz สาหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-2000)
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ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังในย่านความถี่ 48.94-49.04 GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดารา
ศาสตร์ใดๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศที่มีวงโคจรประจาที่ซึ่งใช้ ย่านความถี่ 48.2-48.54 GHz
และ 49.44-50.2 GHz ในกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ค่าความหนาแน่นฟ
ลักซ์กาลังดังกล่าว ต้องไม่เกิน –151.8 dB(W/m2.500 kHz) (WRC-03)
การสังเกตการณ์ทางวิทยุดาราศาสตร์อาจดาเนินงานในย่านความถี่ 51.4-54.25 GHz, 58.259 GHz และ 64-65 GHz ได้ ภายใต้การบริหารจัดการภายในประเทศ (WRC-2000)
การใช้ ย่ านความถี่ 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz และ 59-59.3 GHz ในกิจการระหว่าง
ดาวเทียม จากัดเฉพาะดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง ที่ระดับ
ความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1,000 ก.ม. เหนือพื้นผิวโลกอันเนื่องจากสถานีหนึ่งในกิจการระหว่าง
ดาวเทียมสาหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังดังกล่าว
ต้องไม่เกิน –147 dB(W/(m2 . 100 MHz)) สาหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมา ทุก ๆ มุม (WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในญี่ปุ่น กาหนดย่านความถี่ 54.25-55.78 GHz สาหรับกิจการเคลื่อนที่
ด้วย โดยจัดเป็ น กิจการหลั ก ส าหรับการใช้ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นในการใช้งานต่า
(WRC-97)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในญี่ปุ่น กาหนดย่านความถี่ 55.78-58.2 GHz สาหรับกิจการวิทยุหา
ตาแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97)
ในย่ า นความถี่ 55.78-56.26 GHz เพื่ อ คุ้ ม ครองป้ อ งกั น สถานี ในกิ จ การส ารวจพิ ภ พผ่ า น
ดาวเทียม (พาสซีฟ) ค่าความหนาแน่นกาลังสูงสุดที่ออกจากเครื่องส่งไปเข้าสายอากาศของ
สถานีในกิจการประจาที่ต้องไม่เกิน –26 dB (W/MHz) (WRC-2000)
สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินอาจใช้ย่านความถี่ 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71
GHz, 122.25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz และ 191.8-200 GHz ได้ โดย
ต้องไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการระหว่างดาวเทียม (ดูข้อ 5.43) (WRC2000)
การใช้ ย่ านความถี่ 56.9-57 GHz ในระบบระหว่ า งดาวเที ย ม จ ากั ด เฉพาะการเชื่ อ มโยง
ระหว่ างดาวเที ย มที่ มี ว งโคจรประจ าที่ แ ละจ ากั ด เฉพาะการส่ งจากดาวเที ย มที่ มี ว งโคจร
ไม่ ป ระจ าที่ ซึ่งโคจรรอบโลกแบบวงโคจรสู ง โดยส่ งไปยั งดาวเที ย มซึ่ งโคจรรอบโลกแบบ
วงโคจรต่า สาหรับการเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์
กาลัง ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1,000 ก.ม. เหนือพื้นผิวโลก สาหรับทุกสภาพการณ์และ
การมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังดังกล่าวต้องไม่เกิน -147 dB(W/(m2 . 100
MHz)) สาหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมาทุก ๆ มุม (WRC-97)
เรดาร์ประจาอากาศยานในกิจการวิทยุหาตาแหน่งอาจใช้ย่านความถี่ 59-64 GHz ได้ โดยต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการระหว่างดาวเทียม (ดูข้อ 5.43) (WRC-2000)
ย่านความถี่ 77.5-78 GHz ในกิจการวิทยุหาตาแหน่ง จากัดสาหรับเรดาร์ระยะสั้นของการใช้
งานบนพื้นดิน รวมถึงเรดาร์รถยนต์ ลักษณะทางเทคนิคของเรดาร์ระบุในข้อเสนอแนะ ITU-R
M.2057 ทั้งนี้ ข้อ 4.10 ไม่บังคับใช้ (WRC-15)
เรดาร์ประจาสถานีอวกาศอาจใช้ย่านความถี่ 78-79 GHz ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
และกิจการวิจัยอวกาศได้ โดยจัดเป็นกิจการหลัก
ในย่านความถี่ 74-76 GHz สถานีในกิจการประจาที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียงและ
กิจ การโทรทัศ น์ ต้องไม่ ก่อให้ เกิ ดการรบกวนอย่างรุน แรงต่อสถานีในกิจการประจาที่ ผ่ าน
ดาวเทียมหรือสถานีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ดาเนินงานสอดคล้อง
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กับมติที่ประชุมว่าด้วยการวางแผนจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม (WRC-2000)
กาหนดย่านความถี่ 81-81.5 GHz สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่าน
ดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-2000)
ในประเทศญี่ ปุ่ น การใช้ ย่านความถี่ 84-86 GHz ในกิจการประจาที่ ผ่ านดาวเที ยม (โลกสู่
อวกาศ) จากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่ (WRC-2000)
การใช้ย่านความถี่ 94-94.1 GHz ในกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการ
วิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จากัดเฉพาะเรดาร์ในอวกาศ ซึ่งใช้ตรวจเมฆ (WRC-97)
ในย่านความถี่ 94-94.1 GHz และ 130-134 GHz การส่งจากสถานีอวกาศในกิจการสารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) ที่มีทิศทางการส่งตรงไปยังลาคลื่นหลักของสายอากาศวิทยุดารา
ศาสตร์นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดกับเครื่องรับวิทยุดาราศาสตร์ ใน
สถานี อวกาศควรวางแผนปฏิบั ติการร่ว มกับ สถานี วิทยุดาราศาสตร์เพื่อหลีกเลี่ ยงมิให้ เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะหลีกเลี่ยงได้ (WRC-2000)
การใช้ย่านความถี่ 105-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 155.5-158.5 GHz และ 217-226
GHz จากัดเฉพาะงานวิทยุดาราศาสตร์ภาคอวกาศเท่านั้น (WRC-2000)
การใช้ย่านความถี่ 116-122.25 GHz ในกิจการระหว่างดาวเทียม จากัดเฉพาะดาวเทียมที่มีวง
โคจรประจาที่เท่านั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง อันเนื่องจากสถานีหนึ่งในกิจการระหว่าง
ดาวเทียมที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1,000 กม. เหนือพื้นผิวโลกและในบริเวณใกล้เคียง
กับตาแหน่งวงโคจรประจาที่ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซีฟใช้งานอยู่ สาหรับ
ทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลังดังกล่าวต้องไม่เกิน _148
dB(W/(m2  MHz)) สาหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมาทุกๆมุม (WRC-2000)
การกาหนดเพิ่มเติม: ในสาธารณรัฐเกาหลี กาหนดย่านความถี่ 128-130 GHz, 171-171.6
GHz, 172.2-172.8 GHz และ 173.3-174 GHz ส าหรับ กิ จ การวิท ยุ ด าราศาสตร์ด้ ว ย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุดาราศาสตร์ในสาธารณรัฐเกาหลีในย่านความถี่ในเชิงอรรถนี้
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนหรือจากัดการใช้และการพัฒนากิจการในหน่วยงานของ
รัฐอื่น ๆ ตามข้อบังคับวิทยุ (WRC-15)
กาหนดย่านความถี่ สาหรับกิจการสารวจพิภ พผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ ) เฉพาะย่านความถี่
133.5-134 GHz (WRC-2000)
กาหนดย่านความถี่ 155.5-158.5 GHz สาหรับกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ )
และกิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 (WRC-2000)
การกาหนดย่านความถี่ 1 55.5-158.5 GHz สาหรับกิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่มีผล
ในทางปฏิบัติ นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 (WRC-2000)
การใช้ย่านความถี่ 174.8-182 GHz และ 185-190 GHz ในกิจการระหว่างดาวเทียม จากัด
เฉพาะดาวเทียมที่มีวงโคจรประจาที่เท่านั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง อันเนื่องจากสถานี
หนึ่งในกิจการระหว่างดาวเทียม ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1,000 กม. เหนือพื้นผิวโลก
และในบริเวณใกล้เคียงกับตาแหน่งวงโคจรประจาที่ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ
พาสซีฟใช้งานอยู่ สาหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กาลัง
ดังกล่ าวต้ อ งไม่ เกิ น -144 dB(W/(m2  MHz)) ส าหรับ มุ มที่ คลื่ นแพร่ลงมาทุ กๆมุ ม (WRC2000)
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5.563A

การตรวจวัดบรรยากาศแบบพาสซีฟจากพื้นดินในย่านความถี่ 200-209 GHz, 235-238 GHz,
250-252 GHz และ 265-275 GHz มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของบรรยากาศ
(WRC-2000)
5.563B กาหนดย่านความถี่ 237.9-238 GHz สาหรับกิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จากัดเฉพาะเรดาร์ในอวกาศ ซึ่งใช้ตรวจเมฆ (WRC-2000)
5.565
ย่านความถี่ 275-1 000 GHz หน่วยงานของรัฐได้ระบุเป็นการใช้งานกิจการพาสซีฟ ในย่าน
ความถีด่ ังต่อไปนี้:
– กิ จ การวิ ท ยุ ด าราศาสตร์ : 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442
GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz และ 926-945 GHz;
– กิ จ การส ารวจพิ ภพผ่ า นดาวเที ย ม (พ าสซี ฟ ) และกิ จ การวิ จั ย อวกาศ (พาสซี ฟ ):
275-286 GHz, 296-306 GHz, 316-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399
GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz,
750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882
GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz และ 985-990 GHz,
การใช้งานย่านความถี่ 275-1 000 GHz ในกิจการพาสซีฟไม่ได้จากัดการใช้งานในกิจการแอกทีฟ
หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ใช้ย่าน 275-1 000 GHz ในกิจการแอกทีฟ ควรดาเนินการตามขั้นตอน
ทั้งหมดที่ปฏิบัติได้เพื่อคุ้มครองป้องกันกิจการ พาสซีฟจากการรบกวนอย่างรุนแรง ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
กาหนดย่านความถี่ดังกล่าวนี้ในตารางกาหนดคลื่นความถี่ที่ระบุไว้ข้างต้นในย่าน 275-1 000 GHz
ย่านความถีวิทยุ 1 000 -3 000 GHz อาจใช้ในกิจการแอกทีฟ และกิจการพาสซีฟได้ (WRC-12)
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เชิงอรรถประเทศไทย
T-P1 กสทช. จะปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 526.5-1606.5 kHz เพื่อใช้งานสาหรับกิจการกระจายเสียง
โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
T-P2 ยกเลิก
T-P3 ยกเลิก
T-P4 กสทช. จะปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 470-960 MHz ดังนี้
1. 470-510 MHz โยกย้ายการใช้กิจการประจาที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบก ภายในปี 2563 เพื่อ
รองรับการใช้งานกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล และปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้รองรับการใช้งานในย่าน 470-698
MHz ภายในปี 2566
2. 510-790 MHz ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้รองรับการใช้งานในย่าน 470-698 MHz ภายในปี 2566 และจัดทา
แผนความถี่วิทยุเพื่อรองรับการใช้งานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ในย่านความถี่ 698-806
MHz ภายในปี 2566
3. 794-806 MHz โยกย้ายไมโครโฟนไร้สายและการใช้งานในกิจการอื่น ๆ ภายในปี 2566
เพื่อรองรับการใช้งานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 698-806 MHz
4. 806-960 MHz ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับการใช้งานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล กิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบทรังค์ ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้งาน RFID
และการใช้งานระบบอาณัติสัญญาณเพื่อควบคุมการเดินรถระบบราง ภายในปี 2563 (ดู T-P5
ประกอบ)
T-P5 กสทช. กาหนดย่านความถี่ 814-824/859-869 MHz สาหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
T-P6 กสทช. จะจัดทาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่เพื่อรองรับการใช้ย่าน
ความถี่ 1427-1518 MHz เพื่อใช้งานสาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล โดยจะดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566
T-P7 กสทช. จะจัดทาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่เพื่อรองรับการใช้ย่าน
ความถี่ 2300-2400 MHz เพื่อใช้งานสาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International
Mobile Telecommunications)/กิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Broadband Wireless
Access) โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
T-P8 กสทช. จะจัดทาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่เพื่อรองรับการใช้ย่าน
ความถี่ 2500-2690 MHz เพื่อใช้งานสาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International
Mobile Telecommunications)/กิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Broadband Wireless
Access) โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565
T-P9 กสทช. จะปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 50-54 MHz เพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกันระหว่าง
กิจการเคลื่อนที่ กิจการประจาที่ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการวิทยุสมัครเล่นได้
ทั้งนี้ ยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวในกิจการวิทยุสมัครเล่นจนกว่าผลการศึกษาการใช้งาน
คลื่นความถีร่ ่วมกันระหว่างกิจการและการแก้ไขเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จ
T-P10 กสทช. จะจัดทาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ย่านความถี่ 174-230 MHz โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2562
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T-Aeronautical(OR) คลื่ น ความถี่ ส าหรับ กิจ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิน นอกเส้ น ทางบิ น พาณิ ช ย์ โดย
เป็นไปตาม Appendix 26 ของข้อบังคับวิทยุ
T-Aeronautical(R) คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ เป็นไปตาม
Appendix 27 ของข้อบังคับวิทยุ
T-Amateur

คลื่ น ความถี่ ส าหรับ กิ จ การวิ ท ยุ ส มั ค รเล่ น เป็ น ไปตามประกาศ กสทช. เรื่อ ง
หลั กเกณฑ์การอนุญ าตและกากับกิจการวิท ยุส มั ครเล่ น ทั้งนี้ หลั กเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการอนุญาตในแต่ละย่านความถี่ให้เป็นไปตามที่ กสทช. กาหนด (ดู T-P9
ประกอบ)

T-BSS Planned Band ย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz และ 17.3-17.8 GHz ได้รับการสงวนให้เป็นแผน
ความถี่วิทยุ ของประเทศส าหรับ กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเที ย ม และส าหรับ ข่ ายเชื่ อ มโยงน าข่ าวสารของกิ จการกระจายเสี ย งและ
กิ จ การโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม ตามล าดั บ ในต าแหน่ ง วงโคจรที่ 98 องศา
ตะวันออก โดยเป็นไปตาม Appendix 30 และ 30A ของข้อบังคับวิทยุ
T-FSS Planned Band ย่ า น ความถี่ 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10.7-10.95 GHz, 11.211.45 GHz และ 12.75-13.25 GHz ได้รับการสงวนให้เป็นแผนความถี่วิทยุของ
ประเทศสาหรับกิจการประจาที่ผ่านดาวเทียมในตาแหน่งวงโคจรที่ 120.6 องศา
ตะวันออก โดยเป็นไปตาม Appendix 30B ของข้อบังคับวิทยุ
T-Fixed Wireless System
ย่ำน
5 GHz
6.7 GHz
7.2 GHz
7.5 GHz
8 GHz
11 GHz
15 GHz
18 GHz
23 GHz
80 GHz
T-IMT

ย่านความถี่ดังต่อไปนี้ ได้รับการกาหนดให้ใช้งานสาหรับกิจการ
ประจาที่
คลื่นควำมถี่ (MHz)
ประกำศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง
4400-5000
กทช. ผว. 106-2550
6430-7110
กทช. ผว. 107-2550
7110-7425
กทช. ผว. 108-2550
7425-7725
กทช. ผว. 109-2550
7725-8285
กทช. ผว. 110-2550
10700-11700
กทช. ผว. 111-2550
14500-15350
กทช. ผว. 112-2550
17700-19700
กทช. ผว. 113-2550
21200-23600
กทช. ผว. 114-2550
71000-76000/81000-86000
กสทช. ผว. 301-2558

คลื่ น ความถี่ ส าหรั บ กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ สากล (International Mobile
Telecommunications – IMT) ตามที่กาหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(450-470 698-960 1427-1518 1710-2025 2110-2200 2300-2400 และ 25002690 MHz) ทั้งนี้ กรอบเวลาและเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวสาหรับกิจการ IMT
ในประเทศไทย ให้ เป็ น ไปตามที่ กสทช. ก าหนด (ดู T-P4 T-P6 T-P7 และ T-P8
ประกอบ)
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T-Maritime คลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ กทช. ผว. 1042550 แ ล ะ ผ ว. 501-2559 รวม ทั้ ง Appendix 15 Appendix 16 Appendix 17
Appendix 18 และ Appendix 25 ของข้อบังคับวิทยุ
T-Trunked

การใช้งานคลื่นความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio (ดู T-P5
ประกอบ)
ย่ำน
คลื่นควำมถี่ (MHz) ประกำศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
400 MHz
380-399.9
กสทช. ผว. 402-2558
800 MHz 806-814/851-859
กสทช. ผว. 401-2558

T-PPDR

การใช้งานคลื่นความถี่สาหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตาม ประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางสาหรับ
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน (ดู T-P5 ประกอบ)

T-Radio

ย่านความถี่ 526.5-1606.5 kHz และ 87-108 MHz ได้รับการกาหนดให้ใช้งานสาหรับ
กิจการกระจายเสียง ตามแผนจัดสรรความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. แห่งชาติ
และประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิท ยุกระจายเสี ยงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตามล าดับ
(ดู T-P1 ประกอบ)

T-TV

ย่านความถี่ 47-68 MHz 174-230 MHz และ 510-790 MHz ได้รับการกาหนดให้ ใช้
สาหรับกิจการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกตามแผนความถี่วิทยุโทรทัศน์ของประเทศ พ.ศ.
2539 และย่ านความถี่ 510-790 MHz ส าหรับ กิ จ การโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบ
ดิจิตอล ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุสาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ทั้งนี้ กรอบเวลาและเงื่อนไขการใช้คลื่ นความถี่ดังกล่าว สาหรับกิจการ
โทรทัศน์ในประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่ กสทช. กาหนด (ดู T-P4 ประกอบ)

T-LPD/SRD

การใช้งานคลื่นความถี่สาหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น (Short range devices) เป็นไป
ตาม
1.ประกาศ กทช. เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency
Identification: RFID
2. ประกาศ กทช. เรื่อง การใช้ความถี่วิทยุสาหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้น (Short Range
Devices) ย่านความถี่ 5 GHz
3. ประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาต
4. ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short
Range Device) ย่านความถี่ 57-66 GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network
(WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. 2557
5. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้
ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar)
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