–ร่าง–

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ...)
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศตลอดจนข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่น
ความถี่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๑๒/๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ห่ ง ช า ติ เ รื่ อ ง แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร บ ริ ห า ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ( พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๕ ) ล ง วั น ที่
๓ เมษายน ๒๕๕๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ลงวั น ที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
(๓) ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง แผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวั น ที่
๖ กันยายน ๒๕๖๐
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ...) ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ………………..

พลเอก
(สุกิจ ขมะสุนทร)
กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทําหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๒

–ร่าง–

แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ...)
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์
ในการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น
๑. วิสัยทัศน์
บริหารคลื่นความถี่อันเป็นสมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และทั่วถึง
๒. 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
๓. เป้าประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประเทศไทยมีคลื่นความถี่ที่เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาลและ
สอดคล้องกับสากล โดยผ่านยุทธศาสตร์ในการบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลื่นความถี่ของ กสทช.
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรและระบบการบริหารคลื่นความถี่ให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้
ตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ ทั้ ง หมดที่ ป ระเทศไทยสามารถนํา มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
มีรายละเอียดปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
๕. แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
๕.๑ ยกระดับการดําเนินการด้านการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ
ในฐานะหน่วยงานอํานวยการของประเทศไทย โดยคํานึงผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสําคัญ
๕.๒ ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่
ระหว่างประเทศผ่านกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คลื่ น ความถี่ ที่ กํ า หนดให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น
รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น ปรากฏตามภาคผนวก ก. ของแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้
๗. แนวทางสํ า หรั บ การเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ แนวทางในการคื น คลื่ น ความถี่
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
แนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไป
จั ด สรรใหม่ และแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การใช้ ค ลื่ น ความถี่ (Spectrum Refarming Roadmap)
ปรากฏตาม ภาคผนวก ข. ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้
๘. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชน มีดังนี้
๘.๑ ยุทธศาสตร์การจัดหาคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาล
และสอดคล้องกับสากล
๘.๑.๑ เป้าประสงค์
มี ค ลื่ น ความถี่ เ พี ย งพอและทั น ต่ อ ความต้ อ งการใช้ ค ลื่ น ความถี่
สํ า หรั บ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ กิ จ การโทรคมนาคม กิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคม
และกิ จ การอื่ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความสอดคล้ อ งกั บ การใช้
คลื่นความถี่ในระดับสากล และการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น
๘.๑.๒ กลยุทธ์
๑) ระบุ ค วามต้ อ งการใช้ ค ลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ ประเทศไทยให้
เหมาะสมกับแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต
๒) ผลักดันการดําเนิ นการนําคลื่นความถี่มาใช้ งานโดยคํานึงถึ ง
ความต้องการ (Spectrum release plan)
๘.๑.๓ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑) มีข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่สําหรับประเทศไทย
๒) ความสํ า เร็ จ ตามแนวทางสํ า หรั บ การเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่
แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
(Spectrum Refarming Roadmap)

๔

๘.๑.๔ ตัวชี้วัด
๑) มีแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต (Spectrum Outlook)
๒) มี แ ผนการนํ า คลื่ น ความถี่ ม าใช้ ง านตามความต้ อ งการ
(Spectrum release plan) ซึ่งรวมถึงการใช้คลื่นความถี่ด้านความมั่นคง
๘.๒ ยุทธศาสตร์การบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
๘.๒.๑ เป้าประสงค์
บริ ห ารจั ด การคลื่ น ความถี่ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งคุ้ ม ค่ า
และคํ า นึ ง ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ประชาชน ความมั่ น คงของรั ฐ และประโยชน์ ส าธารณะตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๘.๒.๒ กลยุทธ์
๑) เพิ่มการเข้าใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ทั้งการร่วมใช้คลื่น
ความถี่เป็นการทั่วไป (Unlicensed) และการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (Spectrum
Sharing)
๒) ปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ ห้ ส ะท้ อ นมู ล ค่ า
และครอบคลุมความต้องการใช้คลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม
๓) ผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุน
นโยบายประเทศไทย ๔.๐
๘.๒.๓ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑) การดําเนินการได้ตามเป้าหมายของมาตรการที่เอื้อประโยชน์
ให้มีคลื่นความถี่สําหรับใช้งานเป็นการทั่วไปโดยใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผล
เป็นรูปธรรม
๒) การมีแผนหรือมาตรการในการใช้ คลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุ น
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ที่ชัดเจนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นตัวขับเคลื่อน
๓) กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส อดรั บ
กับสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สามารถบริหารคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒.๔ ตัวชี้วัด
๑) มีก ารลดข้ อ จํ า กั ด ในการใช้ค ลื่ น ความถี่ เพื่อ เพิ่ มการใช้ ง าน
รูปแบบใหม่ โดยผ่านกลไกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
๒) มี ก ารกํ า หนดคลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การที่ ส นั บ สนุ น นโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ ดังนี้
๒.๑) มีคลื่นความถี่เพื่อรองรับการสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูง
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในย่านความถี่ต่ํากว่า ๖ กิกะเฮิรตซ์
๒.๒) มีคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G/IoT
๕

๓) มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมผู้ใช้คลื่นความถี่ทุกภาคส่วน
และมี แ นวทางในการคิ ด ค่ า ตอบแทนการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอในการแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
๘.๓ ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการบริหารคลื่นความถี่
๘.๓.๑ เป้าประสงค์
มีการบริหารคลื่นความถี่ที่ทันสมัยสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
๘.๓.๒ กลยุทธ์
๑) พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารคลื่นความถี่ให้มีความสามารถ
และประสบการณ์ในระดับมาตรฐานสากล
๒) สร้างระบบบริหารคลื่นความถี่ที่บูรณาการให้ได้มาตรฐานสากล
และมีประสิทธิภาพ
๘.๓.๓ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑) การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารคลื่นความถี่ให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากร
๒) ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการใช้ระบบบริหารคลื่นความถี่
อัตโนมัติโดยสมบูรณ์
๓) สามารถจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ของประเทศได้
ตามเป้าหมายเวลาที่กําหนด
๘.๓.๔ ตัวชี้วัด
๑) บุ ค ลากรด้ า นการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ได้ รั บ การพั ฒ นา
ตามมาตรฐานสากลในทุกด้าน ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย
๒) มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่บูรณาการข้อมูลการบริหารคลื่น
ความถี่สําหรับการจัดสรร/อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม
รวมถึงระบบชําระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสําหรับประชาชนและหน่วยงานภายนอกและมีบริการเข้าถึง
ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน (Integrated Database) สําหรับหน่วยงานภายใน สํานักงาน กสทช.
๓) มี ศู น ย์ ต รวจสอบการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ข องประเทศ (National
Monitoring Center) ที่บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานของสํานักงาน กสทช.
๙. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
ในการดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้ จะต้องดําเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๖

๑๐. แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ต ามแผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ บ รรลุ
เป้าหมายและสามารถติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
การประเมินผลไว้ ดังนี้
๑๐.๑ ให้ กสทช. นําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มี
การจัดทําแผนความถี่วิทยุ แนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต (Spectrum Outlook) แนวทาง
สําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง การใช้ ค ลื่ น ความถี่ (Spectrum Refarming Roadmap) รวมทั้ ง แผนยุ ท ธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. ที่สอดคล้องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้ พร้อม
ทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการอย่างเพียงพอ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหาร
คลื่ น ความถี่ แ ละต้ อ งปรั บ ปรุ ง แผนแม่ บ ทดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารคลื่ น ความถี่
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยทุก ๒ ปี

๗

ภาคผนวก ก.
รายละเอียดเกีย่ วกับคลืน่ ความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ...))
________________________
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๑
คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีรายละเอียด
ปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เฉพาะคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ๑ ๒ ๓
๒.๑ คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้สําหรับกิจการเคลื่อนที่และกิจการประจําที่ (โดยเฉพาะกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล) ในตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ คลื่นความถี่ ๔๕๐ – ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๒ คลื่นความถี่ ๗๐๓ – ๗๔๘/๗๕๘ – ๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๓ คลื่นความถี่ ๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ์
๒.๑.๔ คลื่นความถี่ ๘๙๐ – ๙๑๕/๙๓๕ – 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 กํา หนดให้ ใ ช้ ใ นกิ จ การดาวเที ย มในตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห่ ง ชาติ
ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ กิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม
๒.๒.๒ กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
๒.๒.๓ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
๒.๓ คลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้สําหรับกิจการเคลื่อนที่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ คลื่นความถี่ ๓๘๐ – ๓๙๙.๙ เมกะเฮิรตซ์
๒.๓.๒ คลื่นความถี่ ๔๑๐ – ๔๓๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๔ คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้ในกิจการประจําที่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ คลื่นความถี่ ๒.๐๒๕๕ – ๒.๐๕๓๕ / ๒.๒๐๐๕ – ๒.๒๘๕ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๒ คลื่นความถี่ ๔.๔ – ๕ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๓ คลื่นความถี่ ๖.๔๓ – ๗.๑๑ กิกะเฮิรตซ์

๒.๔.๔ คลื่นความถี่ ๗.๑๑ – ๗.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๕ คลื่นความถี่ ๗.๔๒๕ – ๗.๗๒๕ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๖ คลื่นความถี่ ๗.๗๒๕ – ๘.๒๘๕ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๗ คลื่นความถี่ ๑๐.๗ – ๑๑.๗ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๘ คลื่นความถี่ ๑๔.๕ – ๑๕.๓๕ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๙ คลื่นความถี่ ๑๗.๗ – ๑๙.๗ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๑๐ คลื่นความถี่ ๒๑.๒ – ๒๓.๖ กิกะเฮิรตซ์
๒.๔.๑๑ คลื่นความถี่ ๗๑ – ๗๖ / ๘๑ – ๘๖ กิกะเฮิรตซ์
๒.๕ คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๒.๕.๑ คลื่นความถี่ ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์
๒.๕.๒ คลื่นความถี่ ๒๔๐๐ – ๒๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๕.๓ คลื่นความถี่ ๕๑๕๐ – ๕๓๕๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๕.๔ คลื่นความถี่ ๕๔๗๐ – ๕๗๒๕ เมกะเฮิรตซ์
๒.๕.๕ คลื่นความถี่ ๕๗๒๕ – ๕๘๕๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.๖ คลื่นความถี่อื่นตามที่ กสทช. กําหนด
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น
คลื่นความถี่ที่กาํ หนดให้ใช้ในกิจการตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ กิจการเคลื่อนที่ (ที่ไม่ได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๓)
๓.๒ กิจการเคลื่อนที่ทางบก
๓.๓ กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
๓.๔ กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
๓.๕ กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
๓.๖ กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
๓.๗ กิจการประจําที่ (ที่มิได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑)
๓.๘ กิจการวิทยุนําทาง
๓.๙ กิจการวิทยุนําทางทางทะเล
๓.๑๐ กิจการวิทยุนําทางทางการบิน
๓.๑๑ กิจการวิทยุหาตําแหน่ง
๓.๑๒ กิจการวิทยุสมัครเล่น
๓.๑๓ กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
๓.๑๔ กิจการปฏิบัติการอวกาศ
๓.๑๕ กิจการวิจัยอวกาศ
๓.๑๖ กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
๓.๑๗ กิจการวิทยุดาราศาสตร์
๓.๑๘ กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
๓.๑๙ กิจการสํารวจพิภพผ่านดาวเทียม
๓.๒๐ กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
๒

๓.๒๑ กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
๓.๒๒ กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
๓.๒๓ กิจการวิทยุนําทางผ่านดาวเทียม
๓.๒๔ กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม

หมายเหตุ

๑

คลื่นความถี่ดังกล่าวข้างต้นอาจกําหนดให้ใช้ในกิจการอื่นด้วยตามตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ
๒
กรณีนําคลื่นความถี่ที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ไปใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐ
หรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้ถือว่าเป็นการใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม
๓
คลื่นความถีท่ ี่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาจนําไปใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่
กสทช. กําหนด

๓

ภาคผนวก ข.
แนวทางสําหรับการเรียกคืนคลืน่ ความถี่ แนวทางในการคืนคลืน่ ความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่
และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลืน่ ความถี่
(๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลืน่ ความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ...))
________________________

แนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่
และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุคลื่นความถี่ที่มีความเป็นไปได้สําหรับ
การเรียกคืนคลื่นความถี่ การคืนคลื่นความถี่เพื่อจัดสรรใหม่ และการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของประเทศใน
ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้คลื่นความถี่ทุกภาคส่วนได้รับทราบกรอบ
ระยะเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในภาพรวมทั้งกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุคมนาคม
ในการจั ด ทํ า แนวทางสํ า หรั บ การเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ แนวทางในการคื น คลื่ น ความถี่
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กสทช. อาศัยอํานาจตามคําสั่งหัวหน้า
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) มาตรา ๒๗
ให้กสทช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑๒/๑) เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือนํามาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่กําหนดไว้ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อนํามาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องกําหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
โดยให้คํานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย

๔

๒) มาตรา ๔๘
ให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
ดังนั้น คลื่นความถี่ที่นํามาบรรจุไว้ในแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการ
คืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ และปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของประเทศในระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๒ –
๒๕๖๖) ประกอบด้วยคลื่นความถี่ที่มีลักษณะ ดังนี้
(๑) 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 ๒๗ (๑๒/๑)
(๒) คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต ซึ่งได้กําหนดแนวทางไว้แล้ว
ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามมาตรา ๔๘ (๔)
(๓) 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 ๔๘ (๔)

๕

ภาคผนวก ข – ๑
วัตถุประสงค์เชิงนโยบายสําหรับแนวสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลืน่ ความถี่
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลืน่ ความถี่
การบริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน เป็นหน้าที่
โดยตรงของ กสทช. ตามที่กฎหมายกําหนด คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีคุณลักษณะเฉพาะ คือเป็นทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจํากัดแต่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ การใช้งานคลื่นความถี่มีหลายประเภท ตั้งแต่การใช้งานสําหรับ
บุคคลทั่วไป องค์กร และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกคืนคลื่นความถี่ การคืนคลื่นความถี่เพื่อจัดสรรใหม่ และการปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ เ ป็ น วิ ธี ก ารบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง จึง ต้ อ งคํ านึ ง ปั จ จั ย หลายด้ าน ได้ แ ก่
ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนี้
๑) ด้านเทคนิค
การบริหารคลื่นความถี่ ต้องทําให้เกิดการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ มีจํานวน
ช่องความถี่วิทยุสอดคล้องกับปริมาณการใช้งาน โดยคํานึงถึงสภาพการใช้งานในปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรง (Harmful interference) ต่อการใช้คลื่นความถี่ภายในประเทศและบริเวณชายแดน
๒) ด้านเศรษฐกิจ
คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ทําให้เกิดรายได้และผลกําไร ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและบริการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ มูลค่าคลื่นความถี่แปรผันตามความต้องการของตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความ
พร้อมของอุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิต ข้อตกลงระหว่างประเทศ และนโยบายการใช้คลื่นความถี่ของประเทศ
ไทย
๓) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คลื่นความถี่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศ ไม่ถูกจํากัดด้วย
พรมแดนระหว่างประเทศ การใช้คลื่นความถี่เพื่อไม่เกิดการรบกวนกัน ต้องเป็นไปตามข้อตกลงบริเวณชายแดน
ระหว่างประเทศ อีกทั้ง ในฐานะประเทศสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประเทศไทยต้องปฏิบัติ
ตามข้ อบังคับวิทยุ ซึ่ งมีสภาพเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศอี กด้ วย นอกจากนี้ การส่ งเสริม ให้เกิดการใช้
คลื่นความถี่ให้เหมือนกัน (Spectrum Harmonization) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ก็ควรนํามา
พิ จ ารณา เพราะทํ า ให้ ก ารบริ ห ารคลื่น ความถี่มี ป ระสิท ธิภ าพ ลดปั ญ หาการรบกวนและทํ า ให้ ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีมีเอกภาพและต้นทุนที่เป็นไปได้

๖

ภาคผนวก ข – ๒
วิเคราะห์สถานการณ์การใช้คลืน่ ความถี่ในประเทศไทย
ย่านความถี่ MF (ต่ํากว่า ๓๐ เมกะเฮิรตซ์)
ในปัจจุบันย่านความถี่ที่ต่ํากว่า ๓๐ เมกะเฮิรตซ์ มีการใช้งานในกิจการกระจายเสียงในระบบ
วิทยุ เอ.เอ็ม (๕๒๖.๕ – ๑๖๐๖.๕ กิโลเฮิรตซ์) กิจการประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการทางการบินตาม
ข้อตกลงขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ผู้ใช้คลื่นความถี่ได้แก่ หน่วยงานเพื่อความมั่นคง
และหน่วยงานราชการ คลื่นความถี่ย่านนี้เพียงพอสําหรับการใช้งานในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและไม่มีความต้องการสําหรับการใช้คลื่นความถี่รูปแบบใหม่สําหรับอนาคต
สรุปคลื่นความถี่ย่าน MF
ไม่มีคลื่นความถี่ที่จะถูกเรียกคืนเพื่อนํามาจัดสรรใหม่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต มีคลื่น
ความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาตในปี ๒๕๖๕ เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ ได้แก่ คลื่นความถี่
วิทยุ เอ.เอ็ม (๕๒๖.๕ – ๑๖๐๖.๕ กิโลเฮิรตซ์) และไม่มีคลื่นความถี่ที่จะต้องปรับปรุงการใช้งาน ในระหว่าง
ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ย่านความถี่ VHF (๓๐ – ๓๐๐ เมกะเฮริตซ์)
ย่านความถี่ VHF เป็นย่านความถี่ที่มีการใช้งานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ได้แก่ วิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. (๘๗ – ๑๐๘) เมกะเฮิรตซ์ กิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและกิจการกระจาย
เสียง (๔๗ – ๖๘ และ ๑๗๔ – ๒๓๐ เมกะเฮิรตซ์) กิจการวิทยุคมนาคม ได้แก่ กิจการประจําที่ กิจการเคลื่อนที่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและ
กิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ – ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (ฉบับที่ ๒) กิจการวิทยุสมัครเล่น (๑๔๔ – ๑๔๗
เมกะเฮิรตซ์) กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (๑๕๖ – ๑๖๒.๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์) กิจการทางการบินตามข้อตกลง
ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และกิจการดาวเทียมสื่อสาร (๒๕๘.๕๕ – ๒๙๘.๑๕
เมกะเฮิรตซ์)
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ภาพที่ ๑ การใช้งานในย่านความถี่ VHF
ย่านความถี่ VHF เป็นย่านความถี่ที่ยังไม่จําเป็นต้องปรับปรุงการใช้งาน เนื่องจากยังมีคลื่น
ความถี่เพียงพอและสามารถรองรับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและการใช้งานเป็นไปตามแผนความถี่ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม สํานักงาน กสทช. เห็นว่าคลื่นความถี่ ๕๐ – ๕๔
เมกะเฮิรตซ์ สามารถนํามาใช้ให้มีประสิท ธิภาพมากขึ้น หากปรับปรุงให้ใช้งานร่วมกันได้ ระหว่าง กิจการ
เคลื่อนที่ กิจการประจําที่ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการวิทยุสมัครเล่น (T–P9)
สรุปคลื่นความถี่ย่าน VHF
ไม่มีคลื่นความถี่ที่จะถูกเรียกคืน เพื่อนํามาจัดสรรใหม่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต มีคลื่น
ความถี่ที่ต้องคืนตามกําหนดระยะเวลาการอนุญาตในปี ๒๕๖๕ เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ ได้แก่ วิทยุระบบ เอฟ.
เอ็ม. (๘๗ – ๑๐๘ เมกะเฮิรตซ์) ผู้ใช้งานประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเพื่อความมั่นคง รัฐวิสาหกิจ
หน่ ว ยงานเอกชน และสํ า นั ก งาน กสทช. และไม่ มี ค ลื่ น ความถี่ ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง การใช้ ง าน ในระหว่ า งปี
๒๕๖๒–๒๕๖๖

๘

ย่านความถี่ UHF (๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ – ๓ กิกะเฮิรตซ์)
ย่ า นความถี่ UHF เป็ น ย่ า นความถี่ ที่ มี ก ารใช้ ง านหนาแน่ น ทั้ ง ในกิ จ การโทรทั ศ น์ กิ จ การ
โทรคมนาคม กิจการสื่อสารผ่านดาวเทียมและกิจการวิทยุคมนาคม ผู้ใช้งานได้แก่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเพื่อความมั่นคง หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
คลื่ น ความถี่ ย่ า นนี้ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง เพราะนํ า มาใช้ ใ นกิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล (IMT)
สอดคล้องตามผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (WRC) ในย่าน ๙๐๐ ๑๘๐๐ และ ๒๑๐๐
เมกะเฮิรตซ์ สะท้อนจากผลการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๒
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ภาพที่ ๒ การใช้งานในย่านความถี่ UHF
สรุปคลื่นความถี่ UHF
มีคลื่นความถี่ที่อาจพิจารณาเรียกคืนก่อนกําหนดระยะเวลาการอนุญาต เพื่อนําไปจัดสรรใหม่
ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) เนื่ อ งจากเป็ น คลื่ น ความถี่ ที่ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สามารถนํ า มาใช้ ใ นกิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ตามที่กําหนดไว้ในตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังนี้
๑) ๖๙๔ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ์
มีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุสําหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตในปี ๒๕๗๒
๙

๒) ๑๔๒๗ – ๑๕๑๘ เมกะเฮิรตซ์
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด
การอนุญาตในปี ๒๕๖๘ ปัจจุบันนําคลื่นความถี่มาใช้ในกิจการประจําที่
๓) ๒๕๐๐ – ๒๖๐๐ เมกะเฮิรตซ์
บริษัท อสมท. จํากัด
(มหาชน) เป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ ซึ่งมีกําหนดสิ้นสุดอายุ
ในปี ๒๕๖๕ โดยมี แ ผนนํ าคลื่ น ความถี่ ย่านนี้ ม าให้ บริ ก ารโทรทัศ น์แ บบบอกรับสมาชิก โดยใช้เ ทคโนโลยี
Broadband Wireless Access
สํานักงาน กสทช. มีแผนปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน UHF เพื่อรองรับความต้องการใช้คลื่น
ความถี่ในอนาคตสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
ในย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามมติที่ประชุม WRC–15 และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังนี้
๑) ๔๗๐ – ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (T–P4)
กําหนดให้ใช้ในกิจการประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเพื่อความ
มั่นคง รัฐวิสาหกิจและเอกชน สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางก (Land Mobile) โดย กสทช.มีแผนโยกย้ายการใช้
งานในกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการใช้งานกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล
๒) ๖๙๘ – ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ (T–P4)
กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานได้แก่ ผู้ใช้ไมโครโฟนไร้สาย ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดย
สํานักงาน กสทช. มี แ ผนการดําเนิ นการ เพื่อเตรียมความพร้ อมสํ าหรั บการใช้ค ลื่นความถี่สําหรับกิ จการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ดังนี้
๒.๑) การยุติการรับส่งสัญญาณกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ภายในปี ๒๕๖๓)
๒.๒) การโยกย้ายการใช้คลื่นความถี่ ๔๗๐ – ๕๑๐ เมกะเฮิร ตซ์ สํ าหรับกิจการวิท ยุ
คมนาคมอื่น (ภายในปี ๒๕๖๒)
๒.๓) การโยกย้ายคลื่นความถี่สําหรับไมโครโฟนไร้สาย ๗๙๔ – ๘๐๖ เมกะเฮิรตซ์ และ
การใช้งานคลื่นความถี่ใหม่สําหรับไมโครโฟนไร้สาย (ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
๒.๔) การปรับปรุ งแผนความถี่วิทยุสําหรับดิจิตอลทีวี ๔๗๐–๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์ โดย
คํานึงถึงสัดส่วนและจํานวนช่องรายการของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับสภาพตลาด
พฤติกรรมผู้รับชม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๐

๒.๕) การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ IMT700 และคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G
๒.๖) การจัดทําหลักเกณฑ์และกลไกเกี่ยวกับการจ่ายเงินสําหรับการปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ให้กับโครงข่ายดิจิตอลทีวี และ/หรือผู้รับชม
๒.๗) การจัดทําแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับ IMT700 และ 5G
๒.๘) การจัดทําหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ IMT700 และ 5G
๒.๙) การโยกย้ายคลื่นความถี่ดิจิตอลทีวีเดิม (จัดซื้อจัดจ้าง ปรับจูน/เปลี่ยนอุปกรณ์
ภาคส่ง) และจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
๒.๑๐) การประชาสัมพันธ์ผู้รับชมเพื่อจูนเครื่องรับ หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภาครับดิจิตอล
ทีวีมีการใช้งานคลื่นความถี่ ๔๗๐ – ๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์

๑๑

ย่านความถี่ SHF (๓ – ๓๐ กิกะเฮิรตซ์)
ย่านความถี่ SHF เป็นย่านความถี่ที่มีความยาวคลื่นสั้น เรียกว่าคลื่นความถี่ไมโครเวฟ กิจการที่
ใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการทางการบินและกิจการ
สื่อสารผ่านดาวเทียม ผู้ใช้งานหลักประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้ใช้งานอื่น ๆ
ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ด้วยลักษณะการใช้งานคือใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างจุดต่อจุด เรดาร์ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ทําให้สามารถใช้ความถี่ซ้ําได้ในพื้นที่ต่างกัน จึงไม่ประสบ
ปัญหาความขาดแคลน ดังแสดงในภาพที่ ๓
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ภาพที่ ๓ การใช้งานในย่านความถี่ SHF
ในปั จ จุ บั น มี ค วามต้ อ งการใช้ ง านคลื่ น ความถี่ บ างช่ ว งในย่ า น SHF เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลสําหรับสนับสนุนเทคโนโลยี 5G เพราะมีความเหมาะสมทางเทคนิค คลื่นความถี่
ย่านต่ํากว่า ๖ กิกะเฮิรตซ์ สามารถใช้งานได้ในพื้นที่กว้างและรองรับการส่งข้อมูลจํานวนมากในระดับ ๑๐๐
Mbps ได้ ส่วนคลื่นความถี่ในย่านสูงกว่า ๖ กิกะเฮิรตซ์ จะนํามาใช้รองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง
เนื่องจากมีแบนด์วิธจํานวนมาก
สํานักงาน กสทช. ได้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเทคโนโลยี 5G จํานวน
๒ ด้าน ได้แก่ คณะทํางานด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานโทรคมนาคม และคณะทํางานด้านการอนุญาตประกอบ
กิจการและการอนุญาตให้ใช้ ทรัพยากรโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยคณะทํางานด้านคลื่น
ความถี่ ฯ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะสํ า หรั บ การใช้ ค ลื่ น ความถี่ แ ละมาตรฐานทางเทคนิ ค
๑๒

เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และจัดให้มีการทดลองทดสอบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน
(sharing and compatibility study) ระหว่างเทคโนโลยี 5G และกิจการวิทยุคมนาคมอื่น ๆ ในประเทศไทย
คณะทํ า งานด้ า นคลื่ น ความถี่ ฯ ได้ พิ จ ารณาคลื่ น ความถี่ ที่ เหมาะสมในการนํ า มาทดลอง
ทดสอบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน ดังนี้
๑)

๓.๔ – ๓.๗ กิกะเฮิรตซ์

กําหนดให้ใช้ในกิจการเคลื่อนที่เป็นกิจการรอง โดยมีกิจการประจําที่และกิจการประจําที่ผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) เป็นกิจการหลักตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ปัจจุบันบริษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน) เป็นผู้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพียงรายเดียว ตามสัญญาสัมปทาน
ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะทํางานด้านคลื่นความถี่ฯ เห็นว่า แม้คลื่นความถี่ย่านนี้มีความ
ซับซ้อนในการใช้งานร่วมกับกิจการเดิมสูง แต่มีอุปกรณ์สําหรับทดลองทดสอบพร้อมในตลาด อีกทั้งยังเป็นคลื่น
ความถี่ที่นานาชาติมุ่งหมายให้เป็นคลื่นความถี่สําหรับ 5G อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศ
ผู้นําด้าน 5G ในเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีด้วย
๒)

๒๗.๕ – ๒๙.๕ กิกะเฮิรตซ์

กําหนดให้ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ปัจจุบันบริษัท ไทยคม
จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพียงรายเดียว ตามสัญญา
สัมปทาน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะทํางานด้านคลื่นความถี่ฯ เห็นว่าคลื่นความถี่ย่านนี้
มีความซับซ้อนในการใช้งานร่วมกับกิจการเดิมในระดับปานกลางและมีอุปกรณ์สําหรับทดลองทดสอบพร้อมใน
ตลาด และยังเป็นคลื่นความถี่ที่นานาชาตินํามาใช้เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี 5G ในลักษณะ Enhanced Mobile
Broadband (eMBB) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจํานวนมากในระดับ ๒๐ กิกะบิตตต่อวินาที ตามมาตรฐาน
สูงสุดที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกําหนด (ITU–R Recommendation M.2083–0 (2015))
สรุปคลื่นความถี่ในย่าน SHF
ไม่มีคลื่นความถี่ที่จะถูกเรียกคืนเพื่อนํามาจัดสรรใหม่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต มีคลื่น
ความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แก่ คลื่นความถี่ ๓.๔ – ๓.๗
กิกะเฮิรตซ์ และ ๒๗.๕ – ๒๙.๕ กิ กะเฮิ ร ตซ์ และไม่มีค ลื่น ความถี่ที่ต้อ งปรับปรุ ง การใช้งานในระหว่า งปี
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ย่านความถี่ EHF (๓๐ – ๓๐๐ กิกะเฮิรตซ์)
ย่านความถี่ EHF เป็นย่านความถี่สูงยิ่งยวด (Extremely High) คลื่นความถี่ในย่านนี้จึงเรียกว่า
คลื่ น ความถี่ มิล ลิ มิ เ มตรเวฟ ปั จ จุ บั น ไม่ ป รากฎข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ง าน อย่ า งไรก็ ต าม สํ า นัก งาน กสทช. ได้ จั ด ทํ า
กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ดังแสดงในภาพที่ ๔ เพื่อเตรียมพร้อมกับการใช้งานในย่านความถี่ EHF
ดังนี้
๑๓

๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range
Devices) ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ
Wireless Personal Area Network (WPAN) (๒๕๕๗)
๒. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําที่
ย่านความถี่ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ พ.ศ. (๒๕๕๙)
๓. ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (๒๕๖๑)
๔. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจําที่ ความถี่วิทยุย่าน ๗๑ – ๗๖
กิกะเฮิรตซ์ และ ๘๑ – ๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (๒๕๕๘)
๕. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจําที่
ย่านความถี่ ๗๑ – ๗๖ กิกะเฮิรตซ์ และ ๘๑ – ๘๖ กิกะเฮิรตซ์ พ.ศ. (๒๕๕๘)

ภาพที่ ๔ แผนการใช้งานย่านความถี่ EHF
ในการประชุ ม ใหญ่ ร ะดั บ โลกว่ า ด้ ว ยวิ ท ยุ ค มนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC–15) ได้ มี ข้ อ มติ
Resolution 238 (WRC–15) ให้พิจารณาระบุย่านความถี่ในย่าน SHF และ EHF ที่จะนํามาใช้สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการกําหนดคลื่นความถี่เพิ่มเติมสําหรับกิจการเคลื่อนที่
ในลักษณะกิจการหลัก โดยจัดทําเป็นระเบียบวาระที่ ๑.๑๓ ของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC–19) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เมือง Sharm el–
Sheikh ประเทศอียิปต์ กสทช.จะนํามติที่ประชุม WRC–19 มาพิจารณากําหนดคลื่นความถี่สําหรับกิจการ IMT
ในย่าน Millimeter Waves เพิ่มเติม เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G สําหรับประเทศไทยต่อไป ในย่านความถี่
ต่อไปนี้
๑) ๒๔.๒๕ – ๒๗.๕ กิกะเฮิรตซ์
กําหนดให้ใช้ได้ในกิจการเคลื่อนที่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ประกาศ กสทช.
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปัจจุบันไม่มีผู้ใช้งาน
๒) ๓๑.๘ – ๓๓.๔ กิกะเฮิรตซ์
ไม่ได้กําหนดให้ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ในปัจจุบันไม่มี
ผู้ใช้งาน
๑๔

๓) ๓๗ – ๔๐.๕ กิกะเฮิรตซ์
กําหนดให้ใช้ได้ในกิจการเคลื่อนที่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ในปัจจุบันไม่มี
ผู้ใช้งาน
๔) ๔๐.๕ – ๔๒.๕ กิกะเฮิรตซ์
ไม่ได้กําหนดให้กิจการเคลื่อนที่เป็นกิจการหลักตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ใน
ปัจจุบันไม่มีผู้ใช้งาน
๕) ๖๔ – ๗๑ กิกะเฮิรตซ์
กําหนดให้ใช้ได้ในกิจการเคลื่อนที่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ในปัจจุบันไม่มี
ผู้ใช้งาน
สรุปคลื่นความถี่ย่าน EHF
อาจถูกเรียกคืนเพื่อนํามาจัดสรรใหม่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑)
ไม่มีคลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต หรืออาจต้องปรับปรุงการใช้งาน ตามมาตรา
๔๘ (๔) ในระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประชุม WRC–19

๑๕

ภาคผนวก ข–๓
สรุปผลการพิจารณาแนวทางสําหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลืน่ ความถีเ่ พื่อนําไปจัดสรรใหม่
และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลืน่ ความถี่
(๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
เกณฑ์การพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
ข้อตกลงระหว่าง
การใช้งาน ความต้องการ ความพร้อม
ย่านความถี่
คลืน่ ความถี่
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
ประเทศหรือ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่ ของอุปกรณ์
(เชิงอรรถประเทศไทย)
ข้อตกลงบริเวณ
รูปแบบใหม่
ชายแดน
สําหรับอนาคต
ต่ํากว่า ๓๐ เมกะเฮิร์ตซ์
มี
มี
มี
–
คืนตามกําหนดระยะเวลา ๕๒๖.๕ – ๑๖๐๖.๕
การอนุญาตตามข้อ ๗ ของ กิโลเฮิรตซ์
(วิทยุ เอเอ็ม)
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/
๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ ประกอบมาตรา
๔๘ (๔)
VHF
มี
มี
มี
–
คืนตามกําหนดระยะเวลา ๘๗ – ๑๐๘
(๓๐ – ๓๐๐ เมกะเฮริตซ์)
การอนุญาตตามข้อ ๗ ของ เมกะเฮิรตซ์
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/
๑

ภายใน
ปี
๒๕๖๕

๒๕๖๕

ย่านความถี่

การใช้งาน ความต้องการ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบใหม่
สําหรับอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา
ความพร้อม
ข้อตกลงระหว่าง
ของอุปกรณ์
ประเทศหรือ
ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน

มี

–

มี

–

UHF
(๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ –
๓ กิกะเฮิรตซ์)

มี

มี

มี

มี

UHF
(๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ –

มี

มี

–

มี
๒

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
(เชิงอรรถประเทศไทย)
๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ ประกอบมาตรา
๔๘ (๔)
คลื่นความถี่ที่ตอ้ งปรับปรุง
การใช้งานตามเชิงอรรถ
T–P9 มาตรา ๔๘ (๔)
คลื่นความถี่ที่ตอ้ งปรับปรุง
การใช้งานตามเชิงอรรถ
T–P4 มาตรา ๔๘ (๔) และ
การเรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาตเพื่อ
นําไปจัดสรรใหม่ตามมาตรา
๒๗ (๑๒/๑)
เรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาต

คลืน่ ความถี่

ภายใน
ปี

๕๐ – ๕๔
เมกะเฮิรตซ์

๒๕๖๒

๔๗๐ – ๕๑๐
เมกะเฮิรตซ์
๖๙๘ – ๘๐๖
เมกะเฮิรตซ์

๒๕๖๔

๑๔๒๗ – ๑๕๑๘
เมกะเฮิรตซ์

ก่อนปี
๒๕๖๖

ย่านความถี่

การใช้งาน ความต้องการ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบใหม่
สําหรับอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา
ความพร้อม
ข้อตกลงระหว่าง
ของอุปกรณ์
ประเทศหรือ
ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน

๓ กิกะเฮิรตซ์)

SHF
(๓ – ๓๐ กิกะเฮิรตซ์)

มี

มี

มี

มี

มี

มี
(5G)

มี

–

๓

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
(เชิงอรรถประเทศไทย)
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ตาม
มาตรา ๒๗ (๑๒/๑) /คลื่น
ความถี่ที่ต้องปรับปรุงการใช้
งานตามเชิงอรรถ T–P6
มาตรา ๔๘ (๔)
เรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาต
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่ตาม
มาตรา ๒๗ (๑๒/๑) /
ความถี่ที่ต้องปรับปรุงการใช้
งานตามเชิงอรรถ T–P8
มาตรา ๔๘ (๔)
เรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาตเพื่อ
นําไปจัดสรรใหม่ ตาม
มาตรา ๒๗ (๑๒/๑) ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับผลการทดลอง
ทดสอบภาคสนาม

คลืน่ ความถี่

ภายใน
ปี

๒๕๐๐ – ๒๖๙๐
เมกะเฮิรตซ์

ก่อนปี
๒๕๖๖

ศึกษาความเป็นไปได้
โดยคณะทํางานฯ
๓.๔ – ๓.๗ กิกะเฮิรตซ์
๒๗.๕ – ๒๙.๕
กิกะเฮิรตซ์

๒๕๖๓

ย่านความถี่

การใช้งาน ความต้องการ
ปัจจุบัน ใช้คลื่นความถี่
รูปแบบใหม่
สําหรับอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา
ความพร้อม
ข้อตกลงระหว่าง
ของอุปกรณ์
ประเทศหรือ
ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน

SHF
(๓ – ๓๐ กิกะเฮิรตซ์)

มี

มี
(5G)

มี

–

EHF
(๓๐–๓๐๐ กิกะเฮิรตซ์)

ไม่มี

มี

–

WRC–19 ระเบียบ
วาระที่ ๑.๑๓

๔

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/
นโยบายการใช้คลืน่ ความถี่
(เชิงอรรถประเทศไทย)

– เรียกคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาต
เพื่อนําไปจัดสรรใหม่
ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑)
ตามผลการประชุม
WRC–19 (ถ้ามี)
– คลื่นความถีท่ ี่ต้อง
ปรับปรุงการใช้งานตามผล
การประชุม WRC–19
(ถ้ามี) ตามมาตรา ๔๘ (๔)

คลืน่ ความถี่

๓.๔ – ๓.๗ กิกะเฮิรตซ์
๒๗.๕ – ๒๙.๕
กิกะเฮิรตซ์
๒๔.๒๕ – ๒๗.๕*
๓๑.๘ – ๓๓.๔
๓๗ – ๔๐.๕
๔๐.๕ – ๔๒.๕
๖๔ – ๗๑
กิกะเฮิรตซ์
* อยู่ในย่าน SHF แต่
นํามารวมในชุดความถี่
เดียวกับ EHF ตาม
ระเบียบวาระที่ ๑.๑๓
ของ WRC–19

ภายใน
ปี

๒๕๖๔
๒๕๖๓

