เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มกราคม 2562

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา
1.1 แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) และแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2558)
ได้กําหนดพันธกิจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการกําหนด จัดสรรและกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ให้มีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจําเป็นของการประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่ และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ชัดเจน มีเหตุผล และกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยได้กําหนด
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ ทั้ ง หมดที่ ป ระเทศไทยสามารถนํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ มี
รายละเอียดปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติและกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่
กํ าหนดให้ใ ช้ กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศ น์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น ปรากฏตาม
ภาคผนวกของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศและสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ
1.2 การบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศมีสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นองค์กรกลาง
ทําหน้าที่ประสานงานการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ รวมทั้ง กําหนดการใช้งานคลื่นความถี่ในแต่ละ
ย่ า นความถี่ ข องแต่ ล ะภู มิ ภ าค โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ร ะดั บ โลกว่ า ด้ ว ยวิ ท ยุ ค มนาคม (World
Radiocommunication Conference: WRC) ขึ้นทุก 4 ปี เพื่อปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations)
ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารคลื่นความถี่เพื่อให้ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย
ข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2016 (Radio Regulations Edition of 2016) เป็นข้อบังคับวิทยุฉบับล่าสุดและจะ
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ.2558) ได้ถูก
จัดทําขึ้นโดยอ้างอิงข้อกําหนดของข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี 2012 เป็นหลัก จึงยังไม่สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ
ฉบับปี ค.ศ. 2016 ที่เป็นข้อบังคับวิทยุ ฉบับล่าสุด
1.3 สํานักงาน กสทช. ได้จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) ในส่วนของการ
แก้ไขตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ.
2016
1.4 กสทช. ในกสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบ (ร่าง)
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) ในส่วนของการแก้ไขตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
1.5 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) ประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
1.6 อย่างไรก็ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) ยังขาด
ส่วนของยุทธศาสตร์ประกอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ฯ เนื่องจากใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประกอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯ นั้น มีบาง
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ยุทธศาสตร์ที่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับใน
ขณะนั้ น สํ า นั ก งาน กสทช. จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การเสนอ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ฉบั บ ที่ 3
(พ.ศ. 2560) เฉพาะในส่วนของการแก้ไขตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่น
ความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่นต่อ กทค.
และ กสท. เดิม เพื่อให้มีผลใช้บังคับตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ค.ศ. 2016 และรักษาสิทธิของ
ประเทศไทยในการใช้คลื่นความถี่ให้ได้การยอมรับระหว่างประเทศโดยเร็วที่สุด
1.7 หลังจาก พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560
สํานักงาน กสทช. ได้มีการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)
จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560)
เพื่อเตรียมการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประกอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
1.8 กสทช. ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพั นธ์ 2561 มี ม ติ เห็ นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
1.8.1 รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ที่มีต่อร่าง
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
1.8.2 มอบหมายให้สํานักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) โดยให้นําข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมไปปรับปรุง
ร่างยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนําเสนอ
กรรมการ กสทช. ชุดใหม่พิจารณาต่อไป
1.9 สํานักงาน กสทช. มีคําสั่ง สํานักงาน กสทช. มีคําสั่ง ที่ 409/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 แต่งตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) และได้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ ดังนี้
1.9.1 ยกร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ....) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ร่างยุทธศาสตร์ และแผนปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (Spectrum Refarming Roadmap) และเสนอร่างแผน
แม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. ....) ต่ อ เลขาธิ ก าร กสทช. เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เสนอ
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช. ด้ า นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ก่อนเสนอ กสทช. พิจารณาต่อไป
1.9.2 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. ....)
1.9.3 ปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ....) ภายหลังการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ และเสนอร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ....) ต่อเลขาธิการ กสทช.
เพื่อพิจารณาแล้วเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิ จการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์ และคณะอนุก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช. ด้ า นกิ จ การโทรคมนาคม ก่ อ นเสนอ กสทช.
พิจารณาต่อไป
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1.10 คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ....) ได้มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) และจัดให้มี
การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภายใน สํานักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เพื่อปรับปรุง (ร่าง)
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) ก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ต่อไป
1.11 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช. ด้ า นกิ จ การโทรคมนาคม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
26/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 256 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)และรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะรวมถึง
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช.
นําเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
1.12 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) และเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ตามแนวทางที่คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
และสํ านักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สํ านักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อเห็นควร
พิจารณาต่อไป
1.13 กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง)
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
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ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติ

2.1 คําสั่งหัวหน้ารักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ข้อ 7 ให้ กสทช. หรือสํานักงาน กสทช.
ดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตามแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันครบกําหนดแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการกระจาย
เสียงตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และได้รับความ
เห็นชอบให้ถือครองคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม
2.2 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ และกํ า กับ การประกอบวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560
มาตรา 27 ให้ กสทช. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ แผนแม่ บ ทกิ จ การโทรคมนาคม แผนความถี่ วิ ท ยุ แ ละแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
(12/1) เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนํามาใช้ประโยชน์ให้
คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่กําหนดไว้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ จาก
ผู้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อนํามาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด โดยเงื่อนไข
ดังกล่าวต้องกําหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยให้
คํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย
มาตรา 48 ให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
(2) แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
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(3) รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการอื่น
(4) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้ใช้เป็น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการดําเนินกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่
ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และต้องปรับปรุง
แผนแม่บทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบ
กิจการที่ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และการจัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ให้คํานึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น
2.3 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555 - 2559) ประกาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555
2.4 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ประกาศเมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2558
2.5 ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) ประกาศเมื่อวันที่ 6
กันยายน 2560 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
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ส่วนที่ 3 เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)

กสทช. มีอํานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารคลื่นความถี่ โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ อั น ประกอบไปด้ ว ยตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แผนความถี่ วิ ท ยุ
และการจัดสรรคลื่นความถี่ ให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงนโยบายที่กําหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ
ทั้งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ตลอดจนหลักทฤษฎีและหลักการที่เป็น
สากล
ในการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
คํานึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่
4 (พ.ศ. ...) ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด สอดคล้องกับกฎหมายและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยมียุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีคลื่นความถี่ที่เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาลและสอดคล้องกับ
สากล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลื่นความถี่ของ กสทช. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด และสร้างเสริม
บุคลากรและระบบการบริหารคลื่นความถี่ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
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ส่ว นที่ 4 ข้อเสนอการปรั บ ปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
ในการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. …) เสนอให้
พิจารณาองค์ประกอบของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. …) ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
บริหารคลื่นความถี่อันเป็นสมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และทั่วถึง
2. พันธกิจ
วางแผน กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ จั ด สรร และกํ า กั บ ดู แ ลการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดหาคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับสากล
3. เป้าประสงค์
3.1 เพื่อให้ประเทศไทยมีคลื่นความถี่ที่เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาลและสอดคล้อง
กับสากล โดยผ่านยุทธศาสตร์ในการบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลื่นความถี่ของ กสทช. ตามหน้าที่ที่กฎหมาย
กําหนด
3.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งบุ ค ลากรและระบบการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพตาม
มาตรฐานสากล
4. รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้
ตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ ทั้ ง หมดที่ ป ระเทศไทยสามารถนํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
มีรายละเอียดปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
5. แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
5.1 ยกระดับการดําเนินการด้านการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
ในฐานะหน่วยงานอํานวยการของประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสําคัญ
5.2 ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่าง
ประเทศผ่านกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6. รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คลื่ น ความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คลื่ น ความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น ปรากฏตามภาคผนวก ก. ของแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้
7. แนวทางสํ า หรั บ การเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ แนวทางในการคื น คลื่ น ความถี่
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
แนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรร
ใหม่ และแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การใช้ ค ลื่ น ความถี่ (Spectrum Refarming Roadmap) ปรากฏตาม
ภาคผนวก ข. ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้
8. ยุทธศาสตร์
เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้
8.1 ยุทธศาสตร์การจัดหาคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาล และ
สอดคล้องกับสากล
8.1.1 เป้าประสงค์
มีคลื่นความถี่เพียงพอและทันต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ สําหรับ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการอื่น โดยคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสอดคล้องกับการใช้คลื่นความถี่ในระดับสากล และการใช้งานด้าน
ความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น
8.1.2 กลยุทธ์
1) ระบุความต้องการใช้คลื่นความถี่สําหรับประเทศไทยให้เหมาะสม
กับแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต
2) ผลักดันการดําเนินการนําคลื่นความถี่มาใช้งานโดยคํานึงถึงความ
ต้องการ (Spectrum release plan)
8.1.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1) มีข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่สําหรับประเทศไทย
2) ความสําเร็จตามแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางใน
การคื น คลื่ น ความถี่ เ พื่ อ นํ า ไปจั ด สรรใหม่ และแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การใช้ ค ลื่ น ความถี่ (Spectrum
Refarming Roadmap)
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8.1.4 ตัวชี้วัด
1) มีแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต (Spectrum Outlook)
2) มีแผนการนําคลื่นความถี่มาใช้งานตามความต้องการ (Spectrum
release plan) ซึ่งรวมถึงการใช้คลื่นความถี่ด้านความมั่นคง
8.2 ยุทธศาสตร์การบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
8.2.1 เป้าประสงค์
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า
และคํานึงถึงการใช้ประโยชน์ เพื่อประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ
8.2.2 กลยุทธ์
1) เพิ่มการเข้าใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ทั้งการร่วมใช้คลื่นความถี่
เป็นการทั่วไป (Unlicensed) และการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (Spectrum Sharing)
2) ปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ ห้ ส ะท้ อ นมู ล ค่ า
และครอบคลุมความต้องการใช้คลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม
3) ผลั ก ดั น ให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคลื่ น ความถี่ เพื่ อ สนั บ สนุ น
นโยบายประเทศไทย 4.0
8.2.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1) การดํ า เนิ น การได้ ต ามเป้ า หมายของมาตรการที่ เ อื้ อ ประโยชน์
ให้มีคลื่นความถี่ สํ าหรับใช้งานเป็ นการทั่วไปโดยใช้งานคลื่นความถี่ร่ วมกั นอย่างจริงจังเพื่ อให้เห็นผลเป็น
รูปธรรม
2) การมีแผนหรือมาตรการในการใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่ชัดเจนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นตัวขับเคลื่อน
3) กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส อดรั บ
กับสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สามารถบริหารคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2.4 ตัวชี้วัด
1) มีการลดข้อจํากัดในการใช้คลื่นความถี่ เพื่อเพิ่มการใช้งานรูปแบบ
ใหม่ โดยผ่านกลไกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
2) มีการกําหนดคลื่นความถี่ในกิจการที่สนับสนุนนโยบาย ประเทศไทย
4.0 ดังนี้
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2.1) มีคลื่นความถี่เพื่อรองรับการสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงไม่
น้อยกว่า 500 เมกะเฮิรตซ์ ในย่านความถี่ต่ํากว่า 6 กิกะเฮิรตซ์
2.2) มีคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G/IoT
3) มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมผู้ใช้คลื่นความถี่ทุกภาคส่วน และมี
แนวทางในการคิดค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับข้อเสนอในการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว
ข้างต้น
8.3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการบริหารคลื่นความถี่
8.3.1 เป้าประสงค์
มีก ารบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ที่ทั น สมั ย สามารถให้ บริ ก ารได้อ ย่ า งสะดวก
รวดเร็ว
8.3.2 กลยุทธ์
1) พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารคลื่นความถีใ่ ห้มีความสามารถและ
ประสบการณ์ในระดับมาตรฐานสากล
2) สร้างระบบบริหารคลื่นความถี่ที่บูรณาการให้ได้มาตรฐานสากลและ
มีประสิทธิภาพ
8.3.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1) การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารคลื่นความถี่ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากร
2) ทุ ก ภาคส่ ว นให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการใช้ ร ะบบบริ ห ารคลื่ น ความถี่
อัตโนมัติโดยสมบูรณ์
3)

สามารถจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ของประเทศได้ตาม

เป้าหมายเวลาที่กําหนด
8.3.4 ตัวชี้วัด
1) บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร บ ริ ห าร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ตามมาตรฐานสากลในทุกด้าน ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย
2) มีระบบบริการอิ เล็กทรอนิกส์ ที่บูรณาการข้อมูลการบริหารคลื่น
ความถี่สําหรับการจัดสรร/อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึง
ระบบชําระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสําหรับประชาชนและหน่วยงานภายนอกและมีบริการเข้าถึงฐานข้อมูล
กลางร่วมกัน (Integrated Database) สําหรับหน่วยงานภายใน สํานักงาน กสทช.
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3) มี ศู น ย์ ต รวจสอบการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ข องประเทศ (National
Monitoring Center) ที่บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานของสํานักงาน กสทช.
9. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
ในการดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้ จะต้องดําเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10. แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
เพื่อให้การบริหารคลื่นความถี่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่บรรลุเป้าหมายและ
สามารถติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผลไว้ ดังนี้
10.1 ให้ กสทช. นําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทํา
แผนความถี่วิทยุ แนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต (Spectrum Outlook) แนวทางสําหรับการเรียกคืน
คลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
(Spectrum Refarming Roadmap) รวมทั้ งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสํ านั กงาน กสทช. ที่
สอดคล้องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้ พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการ
อย่างเพียงพอ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.2 ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยทุก 2 ปี
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4.1
ภาคผนวก ก รายละเอียดเกีย่ วกับคลืน่ ความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...))
ข้อเสนอ พิจารณาคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม
และกิจการอื่น
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1
คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เฉพาะคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
2. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม 1 2 3
2.1 คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้สําหรับกิจการเคลื่อนที่และกิจการประจําที่ (โดยเฉพาะกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล) ในตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
2.1.1 คลื่นความถี่ 450 – 470 เมกะเฮิรตซ์
2.1.2 คลื่นความถี่ 703-748/758-803 เมกะเฮิรตซ์
2.1.3 คลื่นความถี่ 824-839/869-884 เมกะเฮิรตซ์
2.1.4 คลื่นความถี่ 890-915/935-960 เมกะเฮิรตซ์
2.1.5 คลื่นความถี่ 1427 – 1518 เมกะเฮิรตซ์
2.1.6 คลื่นความถี่ 1710 – 2025 เมกะเฮิรตซ์
2.1.7 คลื่นความถี่ 2110 – 2200 เมกะเฮิรตซ์
2.1.8 คลื่นความถี่ 2300 – 2400 เมกะเฮิรตซ์
2.1.9 คลื่นความถี่ 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์
2.2 คลื่ น ความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การดาวเที ย มในตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห่ ง ชาติ
ดังต่อไปนี้
2.2.1 กิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม
2.2.2 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
2.2.3 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
2.3 คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้สําหรับกิจการเคลื่อนที่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.3.1 คลื่นความถี่ 380 - 399.9 เมกะเฮิรตซ์
2.3.2 คลื่นความถี่ 410 - 430 เมกะเฮิรตซ์
2.4 คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้ในกิจการประจําที่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.4.1 คลื่นความถี่ 2.0255 - 2.0535 / 2.2005 - 2.285 กิกะเฮิรตซ์
2.4.2 คลื่นความถี่ 4.4 - 5 กิกะเฮิรตซ์
2.4.3 คลื่นความถี่ 6.43 - 7.11 กิกะเฮิรตซ์
2.4.4 คลื่นความถี่ 7.11 - 7.425 กิกะเฮิรตซ์
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2.4.5 คลื่นความถี่ 7.425 - 7.725 กิกะเฮิรตซ์
2.4.6 คลื่นความถี่ 7.725 - 8.285 กิกะเฮิรตซ์
2.4.7 คลื่นความถี่ 10.7 - 11.7 กิกะเฮิรตซ์
2.4.8 คลื่นความถี่ 14.5 - 15.35 กิกะเฮิรตซ์
2.4.9 คลื่นความถี่ 17.7 - 19.7 กิกะเฮิรตซ์
2.4.10 คลื่นความถี่ 21.2 - 23.6 กิกะเฮิรตซ์
2.4.11 คลื่นความถี่ 71 - 76 / 81 - 86 กิกะเฮิรตซ์
2.5 คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.5.1 คลื่นความถี่ 920 – 925 เมกะเฮิรตซ์
2.5.2 คลื่นความถี่ 2400 – 2500 เมกะเฮิรตซ์
2.5.3 คลื่นความถี่ 5150 – 5350 เมกะเฮิรตซ์
2.5.4 คลื่นความถี่ 5470 – 5725 เมกะเฮิรตซ์
2.5.5 คลื่นความถี่ 5725 – 5850 เมกะเฮิรตซ์
2.6 คลื่นความถี่อื่นตามที่ กสทช. กําหนด
3 รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น คลื่นความถี่
ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
3.1 กิจการเคลื่อนที่ (ที่ไม่ได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.3)
3.2 กิจการเคลื่อนที่ทางบก
3.3 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
3.4 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
3.5 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
3.6 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
3.7 กิจการประจําที่ (ที่มิได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ 2.1)
3.8 กิจการวิทยุนําทาง
3.9 กิจการวิทยุนําทางทางทะเล
3.10 กิจการวิทยุนําทางทางการบิน
3.11 กิจการวิทยุหาตําแหน่ง
3.12 กิจการวิทยุสมัครเล่น
3.13 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
3.14 กิจการปฏิบัติการอวกาศ
3.15 กิจการวิจัยอวกาศ
3.16 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
3.17 กิจการวิทยุดาราศาสตร์
3.18 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
3.19 กิจการสํารวจพิภพผ่านดาวเทียม
3.20 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
3.21 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
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3.22 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
3.23 กิจการวิทยุนําทางผ่านดาวเทียม
3.24 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม

หมายเหตุ

1

คลื่นความถี่ดังกล่าวข้างต้นอาจกําหนดให้ใช้ในกิจการอืน่ ด้วยตามตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ
2
กรณีนําคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ไปใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐ
หรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้ถือว่าเป็นการใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม
3
คลื่นความถีท่ ี่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาจนําไปใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่
กสทช. กําหนด
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4.2 ภาคผนวก ข แนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรร
ใหม่และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (2562 - 2566) (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...))
ข้อเสนอ พิจารณาแนวทางการจัดทําแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (2562 - 2566)
1.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอํานาจตามคําสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริม
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะและ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
1.1 มาตรา 27
ให้กสทช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(12/1) เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนํามาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่กําหนดไว้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อนํามาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องกําหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
โดยให้คํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย
1.2 มาตรา 48
ให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(4) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
2. ลักษณะคลื่นความถี่ที่บรรจุไว้ในแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการ
คืนคลื่นความถี่เพื่อจัดสรรใหม่ และปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (2562 - 2566)
2.1 คลื่ น ความถี่ ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะถู ก เรี ย กคื น เพื่ อ นํ า มาจั ด สรรใหม่ ก่ อ นสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการอนุญาต ตามมาตรา 27 (12/1)
2.2 คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต ซึ่งได้กําหนดแนวทางไว้
แล้วในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ตามมาตรา 48 (4)
2.3 ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ที่ ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร ใ ช้ ง า น ( ต า ม เ ชิ ง อ ร ร ถ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ท้ายตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) ตามมาตรา 48 (4)
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3. วัตถุประสงค์เชิงนโยบายสําหรับแนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่น
ความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
3.1 ด้านเทคนิค
การบริหารคลื่นความถี่ ต้องทําให้เกิดการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ มีจํานวน
ช่องความถี่วิทยุสอดคล้องกับปริมาณการใช้งาน โดยคํานึงถึงสภาพการใช้งานในปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรง (Harmful interference) ต่อการใช้คลื่นความถี่ภายในประเทศและบริเวณชายแดน
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ทําให้เกิดรายได้และผลกําไร ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและบริการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ มูลค่าคลื่นความถี่แปรผันตามความต้องการของตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความพร้อมของอุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิต ข้อตกลงระหว่างประเทศ และนโยบายการใช้คลื่นความถี่ของ
ประเทศไทย
3.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คลื่นความถี่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศ ไม่ถูกจํากัดด้วย
พรมแดนระหว่างประเทศ การใช้คลื่นความถี่เพื่อไม่เกิดการรบกวนกัน ต้องเป็นไปตามข้อตกลงบริเวณชายแดน
ระหว่างประเทศ อีกทั้ง ในฐานะประเทศสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประเทศไทยต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับวิทยุ ซึ่งมีสภาพเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ การส่งเสริมให้เกิดการใช้คลื่น
ความถี่ให้เหมือนกัน (Spectrum Harmonization) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ก็ควรนํามาพิจารณา
เพราะทําให้การบริหารคลื่นความถี่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการรบกวนและทําให้การพัฒนาเทคโนโลยีมี
เอกภาพและต้นทุนที่เป็นไปได้
4. การพิจารณาแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อ
นําไปจัดสรรใหม่และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (2562 - 2566)
หลักการพิจารณาแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อ
นําไปจัดสรรใหม่และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่มีดังต่อไปนี้
4.1 ย่านความถี่
4.1.1 ต่ํากว่า 30 เมกะเฮิรตซ์
4.1.2 ย่าน VHF (30 - 300 เมกะเฮิรตซ์)
4.1.3 ย่าน UHF (300 เมกะเฮิรตซ์ - 3 กิกะเฮิรตซ์)
4.1.4 ย่าน SHF (3 - 30 กิกะเฮิรตซ์)
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4.2 การใช้งานในปัจจุบัน
4.3 การใช้งานรูปแบบใหม่ในอนาคต
4.4 สภาพความพร้อมของอุปกรณ์
4.5 ขัอตกลงระหว่างประเทศหรือข้อตกลงบริเวณชายแดน
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4. สรุปผลการพิจารณาแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลืน่ ความถีเ่ พื่อนําไปจัดสรรใหม่
และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลืน่ ความถี่ (2562 - 2566)

ย่านความถี่
ต่ํากว่า 30 เมกะเฮิร์ตซ์

VHF
(30 - 300 เมกะเฮริตซ์)

การใช้งาน ความต้องการ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบใหม่
สําหรับอนาคต
มี
มี

มี

มี

เกณฑ์การพิจารณา
ความพร้อม
ข้อตกลงระหว่าง
ของอุปกรณ์
ประเทศหรือ
ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน
มี
-

มี

-

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
(เชิงอรรถประเทศไทย)

คืนตามกําหนดระยะเวลา
การอนุญาตตามข้อ 7 ของ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่
76/2559 เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ ประกอบมาตรา
48 (4)
คืนตามกําหนดระยะเวลา
การอนุญาตตามข้อ 7 ของ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่
76/2559 เรื่อง มาตรการ
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คลืน่ ความถี่

ภายใน
ปี

526.5 - 1606.5
กิโลเฮิรตซ์
(วิทยุเอ เอ็ม)

2565

87 - 108
เมกะเฮิรตซ์

2565

ย่านความถี่

การใช้งาน ความต้องการ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบใหม่
สําหรับอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา
ความพร้อม
ข้อตกลงระหว่าง
ของอุปกรณ์
ประเทศหรือ
ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน

มี

-

มี

-

UHF
(300 เมกะเฮิรตซ์ 3 กิกะเฮิรตซ์)

มี

มี

มี

มี

UHF
(300 เมกะเฮิรตซ์ 3 กิกะเฮิรตซ์)

มี

มี

-

มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
(เชิงอรรถประเทศไทย)
ส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ ประกอบมาตรา
48 (4)
คลื่นความถี่ที่ตอ้ งปรับปรุง
การใช้งานตามเชิงอรรถ
T-P9 มาตรา 48 (4)
คลื่นความถี่ที่ตอ้ งปรับปรุง
การใช้งานตามเชิงอรรถ
T-P4 มาตรา 48 (4) และ
การเรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาตเพื่อ
นําไปจัดสรรใหม่ตามมาตรา
27 (12/1)
เรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาต
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ตาม
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คลืน่ ความถี่

ภายใน
ปี

50 - 54
เมกะเฮิรตซ์

2562

470 - 510
เมกะเฮิรตซ์
698 - 806
เมกะเฮิรตซ์

2564

1427 - 1518
เมกะเฮิรตซ์

ก่อนปี 2566

ย่านความถี่

SHF
(3 - 30 กิกะเฮิรตซ์)

การใช้งาน ความต้องการ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบใหม่
สําหรับอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา
ความพร้อม
ข้อตกลงระหว่าง
ของอุปกรณ์
ประเทศหรือ
ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน

มี

มี

มี

มี

มี

มี
(5G)

มี

-

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
(เชิงอรรถประเทศไทย)
มาตรา 27 (12/1) /คลื่น
ความถี่ที่ต้องปรับปรุงการใช้
งานตามเชิงอรรถ T-P6
มาตรา 48 (4)
เรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาต
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ตาม
มาตรา 27 (12/1) / ความถี่
ที่ต้องปรับปรุงการใช้งาน
ตามเชิงอรรถ T-P8 มาตรา
48 (4)
เรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาตเพื่อ
นําไปจัดสรรใหม่ ตาม
มาตรา 27 (12/1) ซึ่งขึ้นอยู่
กับผลการทดลองทดสอบ
ภาคสนาม
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คลืน่ ความถี่

2500 - 2690
เมกะเฮิรตซ์

ศึกษาความเป็นไปได้
โดยคณะทํางานฯ
3.4 - 3.7 กิกะเฮิรตซ์
27.5 - 29.5
กิกะเฮิรตซ์

ภายใน
ปี

ก่อนปี 2566

2563

ย่านความถี่
SHF
(3 - 30 กิกะเฮิรตซ์)
EHF
(30-300 กิกะเฮิรตซ์)

การใช้งาน ความต้องการ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบใหม่
สําหรับอนาคต
มี
มี
(5G)
ไม่มี

มี

เกณฑ์การพิจารณา
ความพร้อม
ข้อตกลงระหว่าง
ของอุปกรณ์
ประเทศหรือ
ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน
มี
-

WRC-19 ระเบียบ
วาระที่ 1.13

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
(เชิงอรรถประเทศไทย)

คลืน่ ความถี่

3.4 - 3.7 กิกะเฮิรตซ์
27.5 - 29.5
กิกะเฮิรตซ์
24.25-27.5*
-เรียกคืนก่อนกําหนด
31.8-33.4
ระยะเวลาการอนุญาต
37-40.5
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่
ตามมาตรา 27 (12/1) ตาม 40.5-42.5
64-71
ผลการประชุม
กิกะเฮิรตซ์
WRC-19 (ถ้ามี)
-คลื่นความถีท่ ตี่ ้องปรับปรุง
* อยู่ในย่าน SHF แต่
การใช้งานตามผลการ
นํามารวมในชุดความถี่
ประชุม WRC-19 (ถ้ามี)
เดียวกับ EHF ตาม
ตามมาตรา 48 (4)
ระเบียบวาระที่ 1.13
ของ WRC-19
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ภายใน
ปี
2564
2563

ส่วนที่ 5 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)

<เอกสารเพิ่มเติม>
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ส่วนที่ 6 แบบแสดงความคิดเห็น

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
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แบบแสดงความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)

วัน/เดือน/ปี
ชื่อ/หน่วยงานผู้ให้ความคิดเห็น
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
Email address
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ขอแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) ในประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น
ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. องค์ประกอบของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 พันธกิจ
1.3 เป้าประสงค์
1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้
1.5 แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
1.6 รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดไว้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น
1.7 แนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อ

นําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
1.8 ยุทธศาสตร์
1.9 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
1.10 แนวทางการปฏิบัติและประเมินผล
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...)
2.1 ยุทธศาสตร์การจัดหาคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาล และ
สอดคล้องกับสากล
2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการบริหารคลื่นความถี่

3. ภาคผนวก ก. รายละเอียดเกีย่ วกับคลืน่ ความถี่ที่กําหนดไว้ใช้ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น

4. ภาคผนวก ข. แนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่น

ความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
สรุปผลการพิจารณาแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืน
คลื่ น ความถี่ เ พื่ อ นํ า ไปจั ด สรรใหม่ และแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การใช้ ค ลื่ น ความถี่
(2562 - 2566)
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

5. ตารางกําหนดคลืน่ ความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

6. ประเด็นอืน่ ๆ
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