
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แผนแม่บทการบรหิารคลื่นความถี่  ฉบับที ่ ๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๔) 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงภาคผนวกและตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติของแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่   (พ.ศ.  ๒๕๖๒)  เ พ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และข้อบังคบัวทิยุ  ฉบับ  ค.ศ.  ๒๐๒๐  (Radio  Regulations  
Edition  of  2020)  ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  รวมทั้งสอดรับกับนโยบายการใช้ 
คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่   ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๒๗  (๑๒/๑)   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๗  (๒๔)  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
เว้นแต่  การใช้บังคับตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๔)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยุ   
ฉบับ  ค.ศ.  ๒๐๒๐  ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๖๒)  ลงวันที่   
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และให้ใช้ภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๖๒)  ลงวันที่   
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และให้ใช้ภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้แทน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ ให้ยกเลิกตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๒)  ท้ายประกาศ   
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  แผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๖๒)  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และให้ใช้ตารางก าหนด 
คลื่นความถี่แห่งชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๔)  ท้ายประกาศนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



-๑- 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ท่ีก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน 
________________________ 

 

๑. รายละเอียดคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม กิจการใดกิจการหนึ่ง หรือสองกิจการร่วมกัน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีดังนี้ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.๑ คลื่นความถี่ ๔๗๐ – ๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๒ คลื่นความถี่ ๗๐๓ – ๗๔๘/๗๕๘ – ๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๓ คลื่นความถี่ ๘๑๔ – ๘๒๔/๘๕๙ – ๘๖๙ เมกะเฮิรตซ์ 
๑.๔ คลื่นความถี่ ๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๕ คลื่นความถี่ ๘๙๐ – ๙๑๕/๙๓๕ – ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๖ คลื่นความถี่ ๑๗๑๐ – ๑๗๘๕/๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๗ คลื่นความถี่ ๑๙๒๐ – ๑๙๘๐/๒๑๑๐ – ๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์ และ  

๒๐๑๐ –๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๘ คลื่นความถี่ ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๙ คลื่นความถี่ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์  
๑.๑๐ คลื่นความถี่ ๓.๔ – ๓.๗ กิกะเฮิรตซ์ (ดู T-P11)  
๑.๑๑ คลื่นความถี่ ๒๔.๒๕ – ๒๙.๕ กิกะเฮิรตซ์ (ดู T-P12) 
๑.๑๒ คลื่นความถี่อ่ืนตามที่ กสทช. ก าหนด 

๒. รายละเอียดคลื่นความถี่ที่ ก าหนดให้ ใช้ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีดังนี ้๒  

คลื่นความถี่ซึ่งตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติก าหนดให้กับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ที่ไม่ได้ก าหนดตามข้อ ๑.) 

๓. รายละเอียดคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีดังนี้ ๒ ๓ ๔ 

๓.๑ คลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการเคลื่อนที่และกิจการประจ าที่ (โดยเฉพาะกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล) ในตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ คลื่นความถี่ ๔๕๐ – ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๑.๒ คลื่นความถี่ ๑๔๒๗ – ๑๕๑๘ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๑.๓ คลื่นความถี่ ๓๗ – ๔๓.๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๑.๔ คลื่นความถี่ ๖๖ – ๗๑ กิกะเฮิรตซ์ 
 



-๒- 
 

 
 

๓.๒ คลื่นความถี่ซ่ึงตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติก าหนดให้กับกิจการดาวเทียม ดังต่อไปนี้  
๓.๒.๑  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
๓.๒.๒  กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
๓.๒.๓ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

๓.๓ คลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ ตามประกาศ  กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ ๕ 

๓.๓.๑ คลื่นความถี ่๓๘๐ – ๓๙๙.๙ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๓.๒ คลื่นความถี่ ๔๑๐ – ๔๓๐ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๓.๓ คลื่นความถี่ ๘๐๖ – ๘๑๔ และ ๘๕๑ – ๘๕๙ เมกะเฮิรตซ์ 

๓.๔ คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้ในกิจการประจ าที่ ตามประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑ คลื่นความถี่ ๒.๐๒๕๕ – ๒.๐๕๓๕ และ ๒.๒๐๐๕ – ๒.๒๘๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๒ คลื่นความถี่ ๔.๔ – ๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๓ คลื่นความถี่ ๖.๔๓ – ๗.๑๑ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๔ คลื่นความถี่ ๗.๑๑ – ๗.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๕ คลื่นความถี่ ๗.๔๒๕ – ๗.๗๒๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๖ คลื่นความถี่ ๗.๗๒๕ – ๘.๒๘๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๗ คลื่นความถี่ ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓ และ ๑๐.๕ - ๑๐.๖๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๘ คลื่นความถี่ ๑๐.๗ – ๑๑.๗ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๙ คลื่นความถี่ ๑๒.๗๕ – ๑๓.๒๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๑๐ คลื่นความถี่ ๑๔.๕ – ๑๕.๓๕ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๑๑ คลื่นความถี่ ๑๗.๗ – ๑๙.๗ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๑๒ คลื่นความถ่ี ๒๑.๒ – ๒๓.๖ กิกะเฮิรตซ์ 
๓.๔.๑๓ คลื่นความถี่ ๗๑ – ๗๖ และ ๘๑ – ๘๖ กิกะเฮิรตซ์ 

๓.๕ คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๓.๕.๑ คลื่นความถี่ ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๕.๒ คลื่นความถี่ ๒๔๐๐ – ๒๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๕.๓ คลื่นความถี่ ๕๑๕๐ – ๕๓๕๐ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๕.๔ คลื่นความถี่ ๕๔๗๐ – ๕๗๒๕ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๕.๕ คลื่นความถี่ ๕๗๒๕ – ๕๘๕๐ เมกะเฮิรตซ์ 
๓.๕.๖ คลื่นความถี่ ๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ 

๓.๖ คลื่นความถี่อ่ืนตามที่ กสทช. ก าหนด 

๔. รายละเอียดคลื่นความถ่ีที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
และกิจการอ่ืน มีดังนี ้ 

คลื่นความถีซ่ึ่งตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติก าหนดให้กับกิจการ ดังต่อไปนี้  
๔.๑ กิจการเคลื่อนที ่(ที่ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ตามข้อ ๑ ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๓) 
๔.๒ กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
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๔.๓  กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
๔.๔  กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
๔.๕  กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
๔.๖  กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
๔.๗  กิจการประจ าที่ (ที่ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ตามข้อ ๑ ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๔) 
๔.๘  กิจการวิทยุน าทาง 
๔.๙  กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
๔.๑๐  กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
๔.๑๑  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
๔.๑๒  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
๔.๑๓  กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
๔.๑๔  กิจการปฏิบัติการอวกาศ 
๔.๑๕  กิจการวิจัยอวกาศ 
๔.๑๖  กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
๔.๑๗  กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
๔.๑๘  กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
๔.๑๙  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
๔.๒๐  กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
๔.๒๑  กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม 
๔.๒๒  กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม 
๔.๒๓  กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
๔.๒๔  กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 

 

หมายเหตุ  ๑การก าหนดคลื่นความถี่ให้ ใช้ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  หรือกิจการ
โทรคมนาคม กิจการใดกิจการหนึ่ง หรือก าหนดให้ใช้ได้สองกิจการร่วมกัน ส าหรับแต่ละราย
คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด  

 ๒ คลื่นความถี่ดังกล่าวข้างต้นอาจก าหนดให้ใช้ในกิจการอ่ืนด้วยตามตารางก าหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ 

๓ กรณีน าคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม  ไปใช้งานเพ่ือความมุ่งหมายทาง
โทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเป็นการเฉพาะกิจที่มิใช่เป็นการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้ถอืว่าเป็นการใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม  

๔ คลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาจน าไปใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่ 
กสทช. ก าหนด 

๕ หมายความรวมถึงคลื่นความถี่ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุ กิจการเคลื่อนที่ 
ทางบกและกิจการประจ าที่ ย่านความถี่ ๑๓๗ – ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่ได้รับอนุญาต
ส าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่เดิมก่อนวันที่แผนความถี่วิทยุมีผลใช้บังคับ 



-๔- 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แนวทางส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อน าไปจัดสรรใหม่ 

และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖) 

   
 

แนวทางส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ 
และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุคลื่นความถี่ที่มีความเป็นไปได้ส าหรับ
การเรียกคืนคลื่นความถี่ การคืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ และการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของ
ประเทศในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้คลื่นความถ่ีทุกภาค
ส่วนได้รับทราบกรอบระยะเวลา เพ่ือเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องของ กสทช. ในภาพรวมทั้งกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

ในการจัดท าแนวทางส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่ 
เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กสทช. อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

๑) มาตรา ๒๗  

ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑๒/๑) เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหรือน ามาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่ก าหนดไว้ในแผนซึ่งจัดท าขึ้นตาม (๑) [แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และ
ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ] จากผู้ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด โดยเงื่อนไขดังกล่าวต้องก าหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยให้ค านึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่  
ในแต่ละกรณีด้วย 

๒) มาตรา ๔๘ 

ให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
... 
(๔ ) แนวทางในการคืนคลื่นความถี่ เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรุงการใช้ 

คลื่นความถี ่
… 
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ดังนั้น คลื่นความถี่ที่น ามาระบุไว้ในแนวทางส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการ
คืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของประเทศในระยะเวลา 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖) ประกอบด้วยคลื่นความถ่ี ดังนี้ 

(๑) คลื่นความถี่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกคืนเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการอนุญาต ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) 

(๒) คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาต เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) ซึ่งได้ก าหนดแนวทางไว้แล้วในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  

(๓) คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการใช้งาน ตามมาตรา ๔๘ (๔) และเชิงอรรถประเทศไทย 
ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ 

นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วย 
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ภาคผนวก ข – ๑ 

วัตถุประสงค์เชิงนโยบายส าหรับแนวทางส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่ 
เพื่อน าไปจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 

การบริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน เป็นหน้าที่
โดยตรงของ กสทช. ตามที่กฎหมายบัญญัติ คลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากรที่มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ เป็นทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดแต่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ การใช้งานคลื่นความถี่มีหลายประเภท ตั้งแต่การใช้งานส าหรับ
บุคคลทั่วไป องค์กร และโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ  

   การเรียกคืนคลื่นความถี่  การคืนคลื่นความถี่ เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ และการปรับปรุง 
การใช้คลื่นความถี่เป็นวิธีการบริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวิธีหนึ่ง จึงต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนี้ 

๑) ด้านเทคนิค 

การบริหารคลื่นความถี่ ต้องท าให้เกิดการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ มีจ านวน
ช่องความถี่สอดคล้องกับปริมาณการใช้งาน โดยค านึงถึงสภาพการใช้งานในปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง (Harmful interference) ต่อการใช้คลื่นความถ่ีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

๒) ด้านเศรษฐกิจ 

คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะสามารถน ามาใช้ประโยชน์  
ในเชิงพาณิชย์ ท าให้เกิดรายได้และผลก าไร ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและบริการ และเพ่ิมศักยภาพ  
ในการแข่งขันของประเทศ  มูลค่าคลื่นความถี่แปรผันตามความต้องการของตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ความพร้อมของอุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิต ข้อตกลงระหว่างประเทศ และนโยบายการใช้  
คลื่นความถี่ของประเทศไทย   

๓) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

คลื่นความถี่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศ ไม่ถูกจ ากัดด้วย
พรมแดนระหว่างประเทศ การใช้คลื่นความถี่เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกัน ต้องเป็นไปตามข้อตกลงบริเวณ
ชายแดนระหว่างประเทศ อีกทั้ง ในฐานะประเทศสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุ ซึ่งมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ 
การส่งเสริมให้เกิดการใช้คลื่นความถี่ให้เหมือนกัน (Spectrum Harmonization) ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ก็ควรน ามาพิจารณา เพราะท าให้การบริหารคลื่นความถี่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการรบกวนและท า
ให้การพัฒนาเทคโนโลยีมีเอกภาพและต้นทุนที่เหมาะสม 
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ภาคผนวก ข – ๒ 

บทวิเคราะห์สถานการณ์การใช้คลื่นความถี่ในประเทศไทย 
และแนวทางพิจารณาส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ การคืนคลื่นความถี่เพื่อน าไปจัดสรรใหม่ 

และการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 

ย่านความถี่ MF/HF (ต่ ากว่า ๓๐ เมกะเฮริตซ์) 

  ในปัจจุบันย่านความถี่ต่ ากว่า ๓๐ เมกะเฮิรตซ์ มีการใช้งานในกิจการกระจายเสียง กิจการ
ประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการทางการบินตามข้อตกลงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
ผู้ใช้คลื่นความถ่ี ได้แก่ หน่วยงานเพ่ือความมั่นคงและหน่วยงานของรัฐ คลื่นความถ่ีย่านนี้เพียงพอส าหรับการใช้
งานในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศและยังไม่มีความต้องการส าหรับการใช้คลื่นความถี่รูปแบบ
ใหม่ในอนาคต  

  สรุปคลื่นความถ่ีย่าน MF/HF 

๑) คลื่นความถี่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกคืนเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการอนุญาต ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) 

  ไม่มี 

๒) คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาต เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) 

คลื่นความถี่ ใช้งานในกิจการกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. (๕๒๖.๕ – ๑๖๐๖.๕ 
กิโลเฮิรตซ์) ซึ่งจะครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาตในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

๓) คลื่นความถี่ที่จะต้องปรับปรุงการใช้งาน ในระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ตามมาตรา   
๔๘ (๔) 

  ไม่มี 

ย่านความถี่ VHF (๓๐ – ๓๐๐ เมกะเฮริตซ์) 

  ย่านความถี่ VHF เป็นย่านความถี่ที่มีการใช้งานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ได้แก่ กิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (๘๗ – ๑๐๘ เมกะเฮิรตซ์) กิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล  
(๑๗๔ – ๒๓๐ เมกะเฮิรตซ์) กิจการวิทยุคมนาคม ได้แก่ กิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการเคลื่อนที่  
ทางบก กิจการวิทยุสมัครเล่น (๑๔๔ – ๑๔๗ เมกะเฮิรตซ์) กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (๑๕๖ – ๑๖๒.๐๕ 
เมกะเฮิรตซ์) และกิจการทางการบินตามข้อตกลงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
รายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี ๑ 
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 ภาพที่ ๑ การใช้งานในย่านความถ่ี VHF 

  ย่านความถี่ VHF เป็นย่านความถี่ที่มีการใช้งานภาพรวมเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย และยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงการใช้งานในขณะนี้ เนื่องจากยังมี
คลื่นความถี่เพียงพอและสามารถรองรับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กสทช. เห็นว่าคลื่น
ความถี่ ๕๐ – ๕๔ เมกะเฮิรตซ์ สามารถน ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากปรับปรุงให้ใช้งานร่วมกันได้
ระหว่าง กิจการเคลื่อนที่ กิจการประจ าที่และกิจการวิทยุสมัครเล่น (T–P9) 

  สรุปคลื่นความถ่ีย่าน VHF  

๑) คลื่นความถี่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกคืนเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการอนุญาต ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) 

  ไม่มี 

๒) คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาต เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) 

คลื่นความถี่ที่ใช้งานในกิจการกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม (๘๗ - ๑๐๘ เมกะเฮิรตซ์) 
ซึ่งจะครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาตในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
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๓) คลื่นความถี่ที่จะต้องปรับปรุงการใช้งาน ในระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ตามมาตรา  
๔๘ (๔) 

ไม่มี  (นอกเหนือจากการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๕๐ – ๕๔ เมกะเฮิรตซ์ 
ตามเชิงอรรถประเทศไทย T-P9 และตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 
กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ี ๑๓๗ - ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)
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ย่านความถี่ UHF (๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ – ๓ กิกะเฮิรตซ์) 

  ย่านความถี่ UHF เป็นย่านความถี่ที่มีการใช้งานหนาแน่นทั้งในกิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม กิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม และกิจการวิทยุคมนาคม ผู้ใช้งานได้แก่ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเพ่ือความมั่นคง หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๒ คลื่นความถี่ย่านนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สะท้อนจากผลการ
ประมูลคลื่นความถี่  ย่าน ๗๐๐ ๙๐๐ ๑๘๐๐ ๒๑๐๐ และ ๒๖๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งน ามาใช้ในกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ที่ผ่านมา  
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ภาพที่ ๒ การใช้งานในย่านความถ่ี UHF 
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  สรุปคลื่นความถ่ีย่าน UHF  

๑) คลื่นความถ่ีที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกคืนเพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
การอนุญาต ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑)  

๑๔๒๗ – ๑๕๑๘ เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากเป็นคลื่นความถ่ีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถ
น ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ตามที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ได้ โดยใน
ปัจจุบัน มีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวในกิจการประจ าที่ ซึ่งมีระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตไม่เกิน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๒) คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาต เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) 

 ไม่มี 

๓) คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการใช้งาน ในระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ตามมาตรา  
๔๘ (๔)  

  ไม่มี (นอกเหนือจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 
ย่านความถี่ ๓๘๐ – ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ ย่านความถี่ ๘๐๖ – ๘๒๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ๘๕๑ – ๘๖๙ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
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ย่านความถี่ SHF (๓ – ๓๐ กิกะเฮิรตซ์) 
 ย่านความถี่ SHF เป็นย่านความถี่ที่มีความยาวคลื่นสั้น เรียกว่า “คลื่นความถี่ไมโครเวฟ” 
กิจการที่ใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการทางการบิน 
และกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม ผู้ใช้งานหลักประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ลักษณะการใช้งาน คือ  
ใช้ในการสื่อสารระหว่างจุดต่อจุด เรดาร์ การสื่อสารผ่านดาวเทียม  ท าให้สามารถใช้คลื่นความถี่ซ้ าได้ในพ้ืนที่
ต่างกัน จึงไม่ประสบปัญหาความขาดแคลน รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๓ 
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ภาพที่ ๓ การใช้งานในย่านความถ่ี SHF 

ในปัจจุบัน มีความต้องการใช้งานคลื่นความถ่ีบางช่วงในย่าน SHF เพ่ือใช้ในกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากลส าหรับสนับสนุนเทคโนโลยี 5G เพราะมีความเหมาะสมทางเทคนิค คลื่นความถี่ย่านต่ ากว่า  
๖ กิกะเฮิรตซ์ สามารถใช้งานได้ในพ้ืนที่กว้างและรองรับการส่งข้อมูลจ านวนมากในระดับ ๑๐๐ เมกะบิต ได้ 
ส่วนคลื่นความถี่ในย่านสูงกว่า ๖ กิกะเฮิรตซ์ จะน ามาใช้รองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงมาก เนื่องจากมี
ความกว้างแถบความถีจ่ านวนมาก 
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  ๑) ๓.๔ – ๓.๗ กิกะเฮิรตซ์ 

   ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติก าหนดให้ใช้ในกิจการประจ าที่  กิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) และกิจการเคลื่อนที่เป็นกิจการหลัก โดยปัจจุบันมีการใช้คลื่นความถี่ย่านดังกล่าว  
เพ่ือให้บริการในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม ในส่วนของเทคโนโลยี 5G นั้น แม้คลื่นความถี่ย่านนี้มีความ
ซับซ้อนในการใช้งานร่วมกับกิจการเดิมสูง แต่มีอุปกรณ์ส าหรับทดลองทดสอบพร้อมในตลาด อีกทั้งยังเป็นคลื่น
ความถี่ท่ีภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมุ่งหมายให้เป็นคลื่นความถี่เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G  

  ๒) ๒๗.๐ – ๒๙.๕ กิกะเฮิรตซ์ 

   ตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติก าหนดให้สามารถใช้ในกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ 
และกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) เป็นกิจการหลัก โดยปัจจุบันมีการใช้คลื่นความความถี่ย่าน
ดังกล่าว เพ่ือให้บริการในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ ในส่วนของเทคโนโลยี 5G นั้น แม้คลื่นความถ่ีย่านนี้
มีความซับซ้อนในการใช้งานร่วมกับกิจการเดิมสูง แต่มีอุปกรณ์ส าหรับทดลองทดสอบพร้อมในตลาด อีกทั้งยัง
เป็นคลื่นความถี่ท่ีภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมุ่งหมายให้เป็นคลื่นความถี่เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 5G  

 สรุปคลื่นความถ่ีย่าน SHF  

๑) คลื่นความถ่ีที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกคืนเพื่อน าไปจัดสรรใหม่ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
การอนุญาต ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) 

ไม่มี 

  ๒)  คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาต เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) 

  ไม่มี 

๓)    คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการใช้งาน ในระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ตามมาตรา ๔๘ (๔) 

คลื่นความถี่ในช่วง ๓.๔ – ๓.๗ กิกะเฮิรตซ์ และ ๒๗.๐ – ๒๙.๕ กิกะเฮิรตซ์ เนื่องจาก
เป็นคลื่นความถี่ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ตามที่ก าหนดไว้
ในตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติได ้

 



-๑๔- 
 

 
 

ย่านความถี่ EHF (๓๐ – ๓๐๐ กิกะเฮิรตซ์)  

  ย่านความถ่ี EHF เป็นย่านความถี่สูงยิ่งยวด และมีความยาวคลื่นสั้นมาก จึงเรียกว่าคลื่นความถี่
มิลลิเมตรเวฟ ในปัจจุบัน มีการใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องไม่มากนัก ประกอบด้วยการใช้
คลื่นความถ่ีในกิจการประจ าที่และส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ในช่วง 
๕๗ – ๖๖ กิกะเฮิรตซ์ การใช้คลื่นความถี่ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ ในช่วง 
๗๖ – ๘๑ กิกะเฮิรตซ์ และการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่  ในช่วง ๗๑ – ๗๖ กิกะเฮิรตซ์  
และ ๘๑ – ๘๖ กิกะเฮิรตซ์ รายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี ๔ 
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ภาพที่ ๔ แผนการใช้งานย่านความถี่ EHF  

  ในส่วนของเทคโนโลยี 5G นั้น ที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙  
(WRC-19)  ได้ก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลเพ่ิมเติม มีดังต่อไปนี้ 
  ๓๗ – ๔๓.๕ กิกะเฮิรตซ์ 
  ๖๖ – ๗๑ กิกะเฮิรตซ์ 

สรุปคลื่นความถ่ีย่าน EHF 

๑) คลื่นความถี่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกคืนเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการอนุญาต ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) 

  ไม่มี 

๒) คลื่นความถี่ที่ต้องคืนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาต  เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) 

   ไม่มี 

๓) คลื่ นความถี่ ที่ จะต้องปรับปรุงการใช้ งาน  ในระหว่างปี  พ .ศ . ๒๕๖๒  – ๒๕๖๖  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) 

 ไม่มี 



 

 

ภาคผนวก ข–๓ 
สรุปผลการพิจารณาแนวทางส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อน าไปจัดสรรใหม่ 

และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 

แนวทาง 
 

คลื่นความถี่ 
เกณฑ์การพิจารณา 

ภายใน 
ปี 

การใช้งาน
ปัจจุบัน 

ความต้องการใช้คลื่น
ความถี่รูปแบบใหม่

ส าหรับอนาคต 

ความพร้อม
ของอุปกรณ์ 

ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศหรือข้อตกลง

บริเวณชายแดน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ 
นโยบายการใช้คลื่นความถี่ 

(เชิงอรรถประเทศไทย) 
เรียกคืนเพื่อน ามา
จัดสรรใหม่ ก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาการ
อนุญาต ตามมาตรา 
๒๗ (๑๒/๑)* 

๑๔๒๗ – ๑๕๑๘ 
เมกะเฮิรตซ์ 

มี มี – มี มีความเป็นไปได้ 
ที่จะเรียกคืนก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการอนุญาต  
เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ตาม
มาตรา ๒๗ (๑๒/๑)  

๒๕๖๖ 

 

-๑๕- 



 

 

 
 

แนวทาง คลื่นความถี่ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ภายใน 
ปี 

การใช้งาน
ปัจจุบัน 

ความต้องการใช้คลื่น
ความถี่รูปแบบใหม่

ส าหรับอนาคต 

ความพร้อม
ของอุปกรณ์ 

ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศหรือ

ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ 
นโยบายการใช้คลื่นความถี่ 

(เชิงอรรถประเทศไทย) 

ต้องคืนเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการอนุญาต
ตามมาตรา ๔๘ (๔) 
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางไว้
แล้วในแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  
 

๕๒๖.๕ – 
๑๖๐๖.๕ 
กิโลเฮิรตซ์  

มี – มี – คืนตามก าหนดระยะเวลาการ
อนุญาตตามข้อ ๗ ของค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

๒๕๖๕ 

๘๗ – ๑๐๘ 
เมกะเฮิรตซ์ 

มี – มี – คืนตามก าหนดระยะเวลาการ
อนุญาตตามข้อ ๗ ของค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  

๒๕๖๕ 

-๑๖- 



 

 

แนวทาง คลื่นความถี่ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ภายใน 
ปี 

การใช้งาน
ปัจจุบัน 

ความต้องการใช้คลื่น
ความถี่รูปแบบใหม่

ส าหรับอนาคต 

ความพร้อม
ของอุปกรณ์ 

ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศหรือ

ข้อตกลงบริเวณ
ชายแดน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ 
นโยบายการใช้คลื่นความถี่ 

(เชิงอรรถประเทศไทย) 

ต้องปรับปรุงการใช้งาน 
ตามมาตรา ๔๘ (๔) และ
เชิงอรรถประเทศไทย 
ท้ายตารางก าหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติ 

๕๐ – ๕๔ 
เมกะเฮิรตซ์ 

มี – มี – คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการ
ใช้งานตามเชิงอรรถประเทศ
ไทย T–P9  

๒๕๖๕ 

๑๔๒๗ – 
๑๕๑๘ 
เมกะเฮิรตซ์ 

มี มี – มี คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการ
ใช้งานตามเชิงอรรถประเทศ
ไทย T–P6 

๒๕๖๖ 

๓.๔ – ๓.๗  
กิกะเฮิรตซ์ 
 

มี มี 
(5G)  

มี – คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการ
ใช้งานตามเชิงอรรถประเทศ
ไทย T–P11 

๒๕๖๔ 

๒๗.๐ – ๒๙.๕  
กิกะเฮิรตซ์ 

มี มี 
(5G)  

มี – คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการ
ใช้งานตามเชิงอรรถประเทศ
ไทย T–P12 

๒๕๖๔ 

*หมายเหตุ   ในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกคืนคลื่นความถี่เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ตามมาตรา ๒๗ (๑๒/๑) ได้ ให้ด าเนินการเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาตและ/หรือปรับปรุง
ตามการใช้งาน (ตามเชิงอรรถประเทศไทย ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ) ตามมาตรา ๔๘ (๔) ต่อไป 

 
  

-๑๗- 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

(ส ำนักงำน กสทช.) 
 
 
 
 
 

ตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ 
(พ.ศ. 2564) 
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ตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ 
(พ.ศ. 2564) 



- i - 

 

 
ตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ 

1. “ตารางก าหนดคลื่นความถี่” หมายความว่า การก าหนดย่านความถี่วิทยุของวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอื่นเพ่ือใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด 

2. การก าหนดประเภทของกิจการ (Service) ตามท่ีปรากฏในตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เป็น
การก าหนดประเภทของการใช้งานวิทยุคมนาคมในแต่ละย่านความถี่วิทยุ  โดยอ้างอิงตามข้อบังคับวิทยุ 
(Radio Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกิจการดังต่อไปนี้ 

กิจกำร Service 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ broadcasting service 
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม broadcasting-satellite service  
กิจการเคลื่อนที่ mobile service 
กิจการการเคลื่อนทีข่องเรือ ship movement service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน aeronautical mobile service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ aeronautical mobile (OR) service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ aeronautical mobile (R) service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม aeronautical mobile-satellite service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม 
นอกเส้นทางบินพาณิชย์ 

aeronautical mobile-satellite (OR) service 

กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม 
ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

aeronautical mobile-satellite (R) 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
ดาวเทียม 

standard frequency and time signal-
satellite service 

กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา meteorological aids service 
กิจการปฏิบัติการท่าเรือ port operations service 
กิจการปฏิบัติการอวกาศ space operation service 
กิจการประจ าที่ fixed service 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม fixed-satellite service 
กิจการระหว่างดาวเทียม inter-satellite service 
กิจการวิจัยอวกาศ space research service 
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ radio astronomy service 



- ii - 

 

กิจกำร Service 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา radiodetermination service 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่าน
ดาวเทียม 

radiodetermination-satellite service 

กิจการวิทยุน าทาง radionavigation service 
กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม radionavigation-satellite service 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน aeronautical radionavigation service 
กิจการวิทยุน าทางทางการบินผ่านดาวเทียม aeronautical radionavigation-satellite 

service 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล maritime radionavigation service 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเลผ่านดาวเทียม maritime radionavigation- satellite service 

กิจการวิทยุสมัครเล่น amateur service 
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม amateur-satellite service 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง radiolocation service 
กิจการวิทยุหาต าแหน่งผ่านดาวเทียม radiolocation-satellite service 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม Earth exploration-satellite service 
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม meteorological-satellite service 
กิจการเพ่ือความปลอดภัย safety service 
กิจการพิเศษ special service 

 
(R)  :  route  หมายถึง ในเส้นทางบินพาณิชย์ 
(OR)   :  off – route หมายถึง นอกเส้นทางบินพาณิชย์ 

 
3.  การใช้คลื่นความถี่ในกิจการอ่ืนใดนอกเหนือจากกิจการที่ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติระบุ

ไว้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการใช้คลื่นความถี่ตาม
กิจการที่ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติระบุ และการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่ กสทช. 
ก าหนด 

4. การใช้งานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านตามที่ กสทช. ก าหนด 



รายละเอียดตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 

8.3-110 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
ต่ ำกว่ำ 8.3 (ไม่ได้รับการก าหนด) 
 5.53  5.54 
8.3-9   กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A  5.54B  5.54C 
9-11.3   กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A   
    กิจการวิทยุน าทาง 
11.3-14  กิจการวิทยุน าทาง 
14-19.95 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
 5.55  5.56 
19.95-20.05 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (20 kHz) 
20.05-70 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
    5.56  5.58 
70-72 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

70-90 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 5.60 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

70-72 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
5.59 

72-84 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
5.56 

 72-84 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
 

84-86 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

 84-86 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
5.59 

86-90 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
กิจการวิทยุน าทาง 

 86-90 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.57 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

5.56 5.61  
90-110  กิจการวิทยุน าทาง  5.62 
    กิจการประจ าที ่
 5.64 



- 2 - 

 

8.3-110 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
ต่ ำกว่ำ 8.3 (ไม่ได้รับการก าหนด) 
 5.53   5.54 

T-General use 

8.3-9 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A T-General use 
9-11.3 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 5.54A 
 กิจการวิทยุน าทาง 

T-General use 

11.3-14 กิจการวิทยุน าทาง  T-General use 
14-19.95 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.57 
 5.56 

T-General use 
T-Maritime  

19.95-20.05 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา   (20 kHz) T-General use 
20.05-70 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.57  

5.56    

T-General use 
T-Maritime 
T-Railway  

70-72 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.57 
 

T-General use 
T-Maritime  

72-84 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.57 
 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 

T-General use 
T-Maritime  

84-86 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.57 
 

T-General use 
T-Maritime  

86-90 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.57 
 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 

T-General use 
T-Maritime  

90-110 กิจการวิทยุน าทาง   5.62 
 กิจการประจ าที ่
 5.64 

T-General use 
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110-255 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
110-112 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง 

110-130 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 5.60 

110-112 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

5.64 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 5.64 
112-115 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

 112-117.6 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

115-117.6 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

 กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

5.64  5.66  5.64  5.65 
117.6-126 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
5.64 

 117.6-126 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
5.64 

126-129 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

 126-129 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
5.64  5.65 

129-130 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

 129-130 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง  5.60 

5.64 5.61  5.64 5.64 
130-135.7 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 
5.64  5.67 

130-135.7 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 
5.64 

130-135.7 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง 
5.64 

135.7-137.8 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A 
 
5.64  5.67  5.67B 

135.7-137.8 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A 
 
5.64 

135.7-137.8 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A 
5.64  5.67B 

137.8-148.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
5.64  5.67 

137.8-160 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

137.8-160 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทาง 

148.5-255 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

5.64 5.64 
160-190 
กิจการประจ าที ่

160-190 
กิจการประจ าที่  
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

190-200 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

5.68  5.69  5.70  
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110-200 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
110-112 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 
 
 5.64 

T-General use 
T-Maritime 

112-117.6 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 
 
 
  5.64 

T-General use 
T-Maritime 

117.6-126 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 
 5.64 

T-General use 
T-Maritime 

126-129 กิจการวิทยุน าทาง   5.60 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  
 
 5.64  

T-General use 
T-Maritime 

129-130 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการวิทยุน าทาง   5.60  
 
 5.64 

T-General use 
T-Maritime 

130-135.7 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 
 5.64 

T-General use 
T-Maritime 

135.7-137.8 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 5.67A 
 
 5.64   

T-Amateur 
T-General use 
T-Maritime 
 

137.8-160 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 
 5.64 

T-General use 
T-Maritime 
 

160-190 กิจการประจ าที ่
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   

T-General use 

190-200 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 

T-General use 
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200-415 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
 

 
255-283.5 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ์
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 
5.70   
283.5-315 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 

200-275 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

 
275-285 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 

(วิทยุบอกต าแหน่ง) 

200-285 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

   (วิทยุบอกต าแหน่ง)  5.73 
 
5.74 

285-315 
   กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
   กิจการวิทยุน าทางทางทะเล (วิทยบุอกต าแหน่ง)  5.73 

315-325 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 

(วิทยุบอกต าแหน่ง)  5.73 

315-325 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 

(วิทยุบอกต าแหน่ง)  5.73 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

315-325 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 

(วิทยุบอกต าแหน่ง)  5.73 
 
5.75 

  

325-405 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

325-335 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 

(วิทยุบอกต าแหน่ง) 

325-405 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

 335-405 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

 

 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
405-415 
กิจการวิทยุน าทาง  5.76 
 

405-415 
   กิจการวิทยุน าทาง  5.76 
   กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
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200-415 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
200-285 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
 
 
 
 
 
 
 

T-General use 

285-315 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเล  (วิทยุบอกต าแหน่ง)   5.73 
 

T-General use 

315-325 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเล  (วิทยุบอกต าแหน่ง)   5.73 
 
 
 
 

 

325-405 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 
 
 
 

 

405-415 กิจการวิทยุน าทาง   5.76 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
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415-495 kHz  
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
415-435 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

415-472 
   กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79 
   กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.77  5.80 
 

435-472 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 5.77  

 

5.82    5.78  5.82 
472-479 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79 
     กิจการวิทยุสมัครเล่น  5.80A 
     กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 5.77  5.80 
     5.80B  5.82 
479-495 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79 5.79A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 5.77   
5.82 

479-495 
   กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79  5.79A 
   กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 5.77  5.80 
 
   5.82 
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415-495 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
415-472 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.79 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 
 
 
 
 5.82 

T-Maritime 

472-479 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.79 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 
 5.82 

T-Maritime 

479-495 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.79   5.79A 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  
 
 5.82 

T-Maritime 
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495-1 800 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
495-505  กิจการเคลื่อนทีท่างทะเล 5.82C 
 
505-526.5 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79  5.79A  

5.84 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

505-510 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79 

505-526.5 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79  5.79A  

5.84 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

 510-525 
กิจการเคลื่อนทีท่างทะเล  5.79A  5.84 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

 525-535  
526.5-1 606.5 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
5.86 

กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

526.5-535 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
กิจการเคลื่อนที่ 

  5.88 
 535-1 605 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
535-1 606.5 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

5.87  5.87A 1 605-1 625  
1 606.5-1 625 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.90 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
5.89 

1 606.5-1 800 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุน าทาง 

 

5.92 5.90  
1 625-1 635 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
 
5.93 

1 625-1 705 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน ์ 5.89 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

 

1 635-1 800 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.90 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
 
 
5.92  5.96 

5.90  
1 705-1 800 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

 
 
 
 
 
5.91 
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495-1 800 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
495-505 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.82C 
 

T-Maritime 

505-526.5 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.79   5.79A   5.84 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
 
 
 
 
 

T-Maritime 

526.5-1 606.5 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    
 
 
 
 
 
  

T-Radio 
T-Railway 

1 606.5-1 800 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง 
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1 800-2 194 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
1 800-1 810 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
5.93 

 
1 810-1 850 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
5.98  5.99  5.100  

1 800-1 850 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

1 800-2 000 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการวิทยุน าทาง 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

1 850-2 000 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบิน 

1 850-2 000 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุน าทาง 

 

5.92  5.96  5.103 5.102 5.97 
2 000-2 025 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย ์

5.92  5.103 

2 000-2 065 
   กิจการประจ าที ่
   กิจการเคลื่อนที ่

2 025-2 045 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย ์

กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา  5.104 
5.92  5.103 

 

2 045-2 160  
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนทีท่างทะเล 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

2 065-2 107 
   กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.105 
   5.106 

 
  5.92 
2 160-2 170 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
5.93  5.107 

2 107-2 170 
   กิจการประจ าที ่
   กิจการเคลื่อนที ่

2 170-2 173.5 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
2 173.5-2 190.5 กิจการเคลื่อนที ่(เรียกขานและแจง้เหตุ) 
    5.108  5.109  5.110  5.111 
2 190.5-2 194 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
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1 800-2 194 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
1 800-1 825 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 
 
 
 5.97 

T-Amateur 

1 825-2 000 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 
 
 
 
 5.97 

T-Amateur 

2 000-2 065 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 065-2 107 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  
 
 
 5.106 

T-Maritime 

2 107-2 170 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 

 

2 170-2 173.5 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล T-Maritime 
2 173.5-2 190.5 กิจการเคลื่อนที ่(เรียกขานและแจง้เหตุ) 
 5.108   5.109   5.110   5.111 

 

2 190.5-2 194 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล T-Maritime 
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2 194-3 230 kHz 
กำรก ำหนดใหก้ับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
2 194-2 300 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย ์

2 194-2 300 
   กิจการประจ าที ่
   กิจการเคลื่อนที ่

5.92  5.103  5.112    5.112 
2 300-2 498 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย ์

กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ 5.113 

 
5.103 
2 498-2 501 
กิจการความถี่มาตรฐานและ

สัญญาณเวลา (2 500 kHz) 

2 300-2 495 
   กิจการประจ าที ่
   กิจการเคลื่อนที ่
   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 5.113 

 
2 495-2 501 
   กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (2 500 kHz) 

2 501-2 502 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กิจการวิจัยอวกาศ 
2 502-2 625 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย ์

 
5.92  5.103  5.114 

2 502-2 505 
   กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 

 
2 505-2 850 
   กิจการประจ าที ่
   กิจการเคลื่อนที ่

2 625-2 650 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
5.92 

 

2 650-2 850 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย ์

5.92  5.103 

 

2 850-3 025 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
    5.111  5.115 
3 025-3 155 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
3 155-3 200 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    5.116  5.117 
3 200-3 230 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.113 
    5.116 
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2 194-3 230 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
2 194-2 300 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 
 
 

 

2 300-2 495 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.113 
 

 

2 495-2 501 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา  (2 500 kHz) 
 
 
 
 
 
 

 

2 501-2 502 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กิจการวิจัยอวกาศ 

 

2 502-2 505 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
 

 

2 505-2 850 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-Maritime 

2 850-3 025 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
 5.111   5.115 

T-Aeronautical(R) 

3 025-3 155 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR) 
T-PPDR 

3 155-3 200 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น   
                               กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
 5.116  

 

3 200-3 230 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น  
                               กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.113 
 5.116 
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3 230-5 003 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
3 230-3 400 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.113 
    5.116  5.118 
3 400-3 500 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
3 500-3 800 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 

3 500-3 750 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

 
5.119 

3 500-3 900 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 

5.92 3 750-4 000  
3 800-3 900 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทาง

บินพาณิชย ์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์

 

3 900-3 950 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทาง

บินพาณิชย ์
5.123 

 3 900-3 950 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

3 950-4 000 
กิจการประจ าที ่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

 3 950-4 000 
กิจการประจ าที ่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 5.122  5.125 5.126 
4 000-4 063 กิจการประจ าที ่
    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 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A  
5.132B 

4 438-4 488 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

4 438-4 488 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

4 488-4 650 
   กิจการประจ าที ่
   กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
 

4 488-4 650 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
4 650-4 700 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
4 700-4 750 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
4 750-4 850 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอก 
   เส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   

โทรทัศน ์ 5.113 

4 750-4 850 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   

โทรทัศน ์ 5.113 

4 750-4 850 
กิจการประจ าที ่
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   

โทรทัศน์  5.113 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

4 850-4 995 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.113 
4 995-5 003 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา  (5 000 kHz) 
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3 230-5 003 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
3 230-3 400 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.113 
 5.116 

T-Railway 
T-PPDR 

3 400-3 500  กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R)  
T-Railway 

3 500-3 540 กิจการวิทยุสมัครเล่น    T-Amateur  
T-Railway 

3 540-3 600 กิจการประจ าที่  
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการเคลื่อนที่ 

T-Amateur 
T-Railway 

3 600-3 900 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 

T-Railway 
T-PPDR 

3 900-3 950 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

T-Railway 
T-PPDR 

3 950-4 000 กิจการประจ าที ่
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 5.126 

T-Railway 
T-PPDR 

4 000-4 063 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.127 
 5.126 

T-Maritime 
T-Railway 

4 063-4 438 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.79A   5.109   5.110 
                              5.130   5.131   5.132 
 5.128  

T-Maritime 
T-Railway 

4 438-4 488 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

T-Maritime 
T-Railway 

4 488-4 650 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

T-Maritime 
T-Railway 

4 650-4 700 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R) 
T-Railway 

4 700-4 750 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR)  
T-Railway 

4 750-4 850 กิจการประจ าที ่ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.113 
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

T-Railway 

4 850-4 995 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก  
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.113 

T-PPDR 
T-Railway 

4 995-5 003 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา   (5 000 kHz) T-Railway 
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5 003-7 000 kHz 
กำรก ำหนดให้กบักิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
5 003-5 005 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กิจการวิจยัอวกาศ 
5 005-5 060 กิจการประจ าที ่
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.113 
5 060-5 250 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่างการบิน 
    5.133 
5 250-5 275 5 250-5 275 5 250-5 275 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิทยหุาต าแหน่ง  5.132A  
5.133A 

กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิทยหุาต าแหน่ง  5.132A 

กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิทยหุาต าแหน่ง  5.132A 

5 275-5 351.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่างการบิน 
5 351.5-5 366.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่างการบิน 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น  5.133B 
5 366.5-5 450 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่างการบิน 
5 450-5 480 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
   นอกเส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

5 450-5 480 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
   ในเส้นทางบินพาณิชย ์

5 450-5 480 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
   นอกเส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

5 480-5 680 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
    5.111  5.115 
5 680-5 730 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
    5.111  5.115 
5 730-5 900 5 730-5 900 5 730-5 900 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์

กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
5 900-5 950 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
    5.136 
5 950-6 200 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
6 200-6 525 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.109  5.110  5.130  5.132 
    5.137 
6 525-6 685 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
6 685-6 765 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
6 765-7 000 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่างการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
  5.138   
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5 003-7 000 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
5 003-5 005 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กิจการวิจัยอวกาศ  

T-Railway 

5 005-5 060 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์   5.113 

T-Railway 

5 060-5 250 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคล่ือนท่ีทางการบิน 

T-Railway 

5 250-5 275 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

 

5 275-5 351.5 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 

 

5 351.5-5 366.5 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น  5.133B 

 

5 366.5-5 450 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 

 

5 450-5 480 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
 กิจการเคลื่อนท่ีทางบก 

T-Aeronautical(OR) 

5 480-5 680 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
 5.111   5.115 

T-Aeronautical(R) 

5 680-5 730 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
 5.111   5.115 

T-Aeronautical(OR) 

5 730-5 900 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
                                   ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

 
 

5 900-5 950 กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์   5.134 
 5.136    

 

5 950-6 200 กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์   
6 200-6 525 กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล   5.109  5.110  5.130  5.132 
  5.137 

T-Maritime 
T-PPDR 

6 525-6 685 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R) 
6 685-6 765 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR) 
6 765-7 000 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  
                                   ในเส้นทางบินพาณิชย์ 
 5.138  

T-PPDR 
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7 000-7 450 kHz 
กำรก ำหนดให้กบักิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
7 000-7 100 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    5.140  5.141  5.141A 
7 100-7 200 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
  5.141A  5.141B   
7 200-7 300 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

7 200-7 300 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
5.142 

7 200-7 300 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

7 300-7 400 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
  5.143  5.143A  5.143B  5.143C  5.143D 
7 400-7 450 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์
5.143B  5.143C 

7 400-7 450 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์

7 400-7 450 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์
5.143A  5.143C 
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5 003-7 450 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
7 000-7 100 กิจการวิทยุสมัครเล่น    
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  

T-Amateur 

7 100-7 200 กิจการวิทยุสมัครเล่น  
 5.142 

T-Amateur 

7 200-7 300 กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์      
7 300-7 400 กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
 5.143  5.143A    

 

7 400-7 450 กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 
 5.143A 
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7 450-13 360 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
7 450-8 100 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    5.144 
8 100-8 195 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
8 195-8 815 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 
    5.111 
8 815-8 965 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
8 965-9 040 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
9 040-9 305 
กิจการประจ าที ่

9 040-9 400 
กิจการประจ าที ่
 

9 040-9 305 
กิจการประจ าที ่

9 305-9 355 
กิจการประจ าที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.145A 
5.145B 

9 305-9 355 
กิจการประจ าที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.145A 

9 355-9 400 
กิจการประจ าที ่

9 355-9 400 
กิจการประจ าที ่

9 400-9 500 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
    5.146 
9 500-9 900 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    5.147 
9 900-9 995 กิจการประจ าที ่
9 995-10 003 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (10 000 kHz) 
 
    5.111 
10 003-10 005 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กิจการวิจัยอวกาศ 
    5.111 
10 005-10 100 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
    5.111 
10 100-10 150 กิจการประจ าที ่
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
10 150-11 175 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
11 175-11 275 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
11 275-11 400 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
11 400-11 600 กิจการประจ าที ่
11 600-11 650 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
    5.146 
11 650-12 050 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    5.147 
12 050-12 100 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
    5.146 
12 100-12 230 กิจการประจ าที ่
12 230-13 200 กิจการเคลื่อนทีท่างทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 
13 200-13 260 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
13 260-13 360 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
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7 450-13 360 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
7 450-8 100 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                 ในเส้นทางบินพาณิชย์  
 5.144 

T-PPDR 

8 100-8 195 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

T-Maritime 

8 195-8 815 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.109 5.110  5.132  5.145 
 5.111  

T-Maritime 
 

8 815-8 965 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R) 
8 965-9 040 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR) 
9 040-9 305 กิจการประจ าที่   
9 305-9 355 กิจการประจ าที่  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.145A 

 

9 355-9 400 กิจการประจ าที่   
9 400-9 500 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.134 
 5.146    

 

9 500-9 900 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 5.147 

T-Railway 

9 900-9 995  กิจการประจ าที่  T-PPDR 
T-Railway 

9 995-10 003 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา   (10 000 kHz) 
   
 5.111 

T-Railway 

10 003-10 005 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา   
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.111 

T-Railway 

10 005-10 100 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
 5.111 

T-Aeronautical(R) 
T-Railway 

10 100-10 150 กิจการประจ าที ่
 กิจการวิทยุสมัครเล่น    

T-Amateur 
T-Railway 

10 150-11 175  กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน     
                                  ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

 

11 175-11 275 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR) 
T-PPDR 

11 275-11 400 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R) 
11 400-11 600 กิจการประจ าที ่  
11 600-11 650 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.134 
 5.146    

 

11 650-12 050 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 5.147  

 

12 050-12 100 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.134 
 5.146    

 

12 100-12 230 กิจการประจ าที ่  
12 230-13 200 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 5.109  5.110  5.132  5.145 T-Maritime   
13 200-13 260 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR) 
13 260-13 360 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R) 
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13 360-18 030 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
13 360-13 410 กิจการประจ าที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149 
13 410-13 450 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
13 450-13 550 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
5.149A 

13 450-13 550 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

13 550-13 570 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    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 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
14 000-14 250 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
14 250-14 350 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    5.152 
14 350-14 990 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
14 990-15 005 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (15 000 kHz) 
    5.111 
15 005-15 010 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กิจการวิจัยอวกาศ 
15 010-15 100 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
15 100-15 600 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
15 600-15 800 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
    5.146 
15 800-16 100 กิจการประจ าที ่
    5.153 
16 100-16 200 
กิจการประจ าที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.145A 
5.145B 

16 100-16 200 
กิจการประจ าที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.145A 

16 100-16 200 
กิจการประจ าที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.145A 

16 200-16 360 กิจการประจ าที ่
16 360-17 410 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 
17 410-17 480 กิจการประจ าที ่
17 480-17 550 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
    5.146 
17 550-17 900 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
17 900-17 970 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
17 970-18 030 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
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13 360-18 030 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
13 360-13 410  กิจการประจ าที ่
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149 

 

13 410-13 450 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                 ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

 

13 450-13 550 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                 ในเส้นทางบินพาณิชย์ 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

 

13 550-13 570 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                 ในเส้นทางบินพาณิชย์ 
 5.150 

T-General use 

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 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                 ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

 

14 000-14 250  กิจการวิทยุสมัครเล่น     
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  

T-Amateur 

14 250-14 350  กิจการวิทยุสมัครเล่น    T-Amateur 
T-PPDR 

14 350-14 990 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                 ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

 

14 990-15 005 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา   (15 000 kHz) 
 
 5.111 

 

15 005-15 010  กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กิจการวิจัยอวกาศ  

 

15 010-15 100 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR) 
15 100-15 600  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
15 600-15 800 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.134 
 5.146    

 

15 800-16 100 กิจการประจ าที ่
 5.153 

 

16 100-16 200 กิจการประจ าที ่
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.145A 

 

16 200-16 360 กิจการประจ าที ่  
16 360-17 410  กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 T-Maritime 
17 410-17 480 กิจการประจ าที ่  
17 480-17 550 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.134 
 5.146    

 

17 550-17 900 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
17 900-17 970 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R) 
17 970-18 030 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(OR) 
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18 030-23 350 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
18 030-18 052 กิจการประจ าที ่
18 052-18 068 กิจการประจ าที ่
    กิจการวิจัยอวกาศ 
18 068-18 168 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    5.154 
18 168-18 780 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
18 780-18 900 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
18 900-19 020 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  5.134 
    5.146 
19 020-19 680 กิจการประจ าที ่
19 680-19 800 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.132 
19 800-19 990 กิจการประจ าที ่
19 990-19 995 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กิจการวิจัยอวกาศ 
    5.111 
19 995-20 010 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (20 000 kHz) 
    5.111 
20 010-21 000 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
21 000-21 450 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
21 450-21 850 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
21 850-21 870 กิจการประจ าที่  5.155A 
    5.155 
21 870-21 924 กิจการประจ าที่  5.155B 
21 924-22 000 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
22 000-22 855 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.132 
    5.156 
22 855-23 000 กิจการประจ าที ่
    5.156 
23 000-23 200 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    5.156 
23 200-23 350 กิจการประจ าที่  5.156A 
    กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 
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18 030-23 350 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
18 030-18 052 กิจการประจ าที ่  
18 052-18 068 กิจการประจ าที ่
 กิจการวิจัยอวกาศ 

 

18 068-18 168  กิจการวิทยุสมัครเล่น    
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  
 

T-Amateur 

18 168-18 780 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  

 

18 780-18 900 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  T-Maritime 
18 900-19 020 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   5.134 
 5.146    

 

19 020-19 680  กิจการประจ าที ่  
19 680-19 800 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.132  T-Maritime 
19 800-19 990 กิจการประจ าที ่  
19 990-19 995 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.111 

 

19 995-20 010 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา (20 000 kHz) 
   
 5.111 

 

20 010-21 000  กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่

 

21 000-21 450 กิจการวิทยุสมัครเล่น    
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  

T-Amateur 

21 450-21 850 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
21 850-21 870 กิจการประจ าที ่  
21 870-21 924 กิจการประจ าที่   5.155B  
21 924-22 000 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ T-Aeronautical(R) 
22 000-22 855 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.132 
 

T-Maritime 

22 855-23 000 กิจการประจ าที ่
 

 

23 000-23 200  กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                 ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

 

23 200-23 350 กิจการประจ าที่   5.156A 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเสน้ทางบินพาณิชย์ 

T-Aeronautical(OR) 
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23 350-27 500 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคท่ี 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
23 350-24 000 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.157 
24 000-24 450 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
24 450-24 600 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
5.158 

24 450-24 650 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

24 450-24 600 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

24 600-24 890  24 600-24 890 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

24 650-24 890 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

กิจการประจ าที ่
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 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
25 070-25 210 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
25 210-25 550 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
25 550-25 670 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149 
25 670-26 100 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
26 100-26 175 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  5.132 
26 175-26 200 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
26 200-26 350 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
5.133A 

26 200-26 420 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

26 200-26 350 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

26 350-27 500  26 350-27 500 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
 
5.150 

26 420-27 500 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
5.150 

กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
 
5.150 
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23 350-27 500 kHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
23 350-24 000 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน   5.157 

 

24 000-24 450 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก 

 

24 450-24 600 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
 
 

 

24 600-24 890 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก 
 

 

24 890-24 990  กิจการวิทยุสมัครเล่น     
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  

T-Amateur 

24 990-25 005 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา   (25 000 kHz) 
   

T-General use 

25 005-25 010 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กิจการวิจัยอวกาศ   

T-General use 

25 010-25 070 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

T-General use 

25 070-25 210  กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล  T-Maritime  
T-General use 

25 210-25 550 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

T-General use 

25 550-25 670 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149 

T-General use 

25 670-26 100 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ T-General use 
26 100-26 175 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล   5.132 T-Maritime 

T-General use 
26 175-26 200 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

T-Maritime 
T-General use 

26 200-26 350 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
 

T-Maritime 
T-General use 

26 350-27 500 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.150 
 

T-General use 
T-Maritime 
T-PPDR 
T-Railway 
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27.5-40.98 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคท่ี 3 
27.5-28  กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
28-29.7  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
29.7-30.005 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
30.005-30.01 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (การระบุต าแหน่งดาวเทียม) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิจัยอวกาศ 
30.01-37.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
37.5-38.25 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149 
38.25-39 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

38.25-39.986 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

38.25-39.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 

39-39.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
5.159 
39.5-39.986 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

39.5-39.986 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 

39.986-40.02 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิจัยอวกาศ 

39.986-40 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
กิจการวิจัยอวกาศ 
40-40.02 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิจัยอวกาศ 

40.02-40.98 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.150 
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27.5-40.98 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

  ประเทศไทย  เชิงอรรถประเทศไทย 
27.5-28 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 

T-Maritime 
T-General use 

28-29.7  กิจการวิทยุสมัครเล่น  
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  

T-Amateur 
T-General use 

29.700-30.005 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 

T-General use 

30.005-30.01 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ  (การระบุต าแหน่งดาวเทียม) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 กิจการวิจัยอวกาศ 

T-General use 

30.01-37.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 

T-General use 

37.5-38.25  กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์  
 5.149 

T-General use 

38.25-39.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 
 
 
 
 
 

T-General use 

39.5-39.986  กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 5.132A 
 

T-Experimental Radar 
T-General use 

39.986-40 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 5.132A 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 

T-Experimental Radar 
T-General use 

40-40.02 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 

T-General use 

40.02-40.98  กิจการประจ าที่   
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 5.150 

T-General use 
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40.98-47 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
40.98-41.015 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิจัยอวกาศ 
    5.160  5.161 
41.015-42 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.160  5.161  5.161A 
42-42.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.132A 
5.160  5.161B 

42-42.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
 
5.161 

42.5-44  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.160  5.161  5.161A 
44-47   กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.162  5.162A 
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40.98-47 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
40.98-41.015 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 

T-General use 

41.015-42 กิจการประจ าที่  
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 

T-General use 

42-42.5 กิจการประจ าที่  
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 
 
 

T-General use 

42.5-44 กิจการประจ าที่  
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 

T-General use 

44-47 กิจการประจ าที่  
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 

T-General use 



- 33 - 

 

47-75.2 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
47-50 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ  
   โทรทัศน ์
 
 
5.162A  5.163  5.164  5.165   

47-50 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

47-50 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 
5.162A 

50-52  
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์
กิจการวิทยุสมัครเล่น  5.166A 5.166B 
    5.166C 5.166D 5.166E 5.169 
    5.169A 5.169B 
5.162A 5.164 5.165  

50-54 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 
 
 
 
        
       5.162A  5.167  5.167A  5.168  5.170 52-68 

กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์

54-68 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

54-68 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ        
   โทรทัศน์ 

5.162A  5.163  5.164  5.165   
5.169  5.169A 5.169B 5.171   

 
5.172 

 
5.162A 

68-74.8 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 

68-72 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
5.173 

68-74.8 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 

 72-73 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

 

 73-74.6 
กิจการวทิยุดาราศาสตร ์
5.178 

 

 
 
5.149   5.175  5.177  5.179 

74.6-74.8 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

 
 
5.149  5.176  5.179 

74.8-75.2 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
    5.180  5.181 
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47-75.2 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
47-50 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
 
 

T-General use 

50-54 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 
 
 
 5.167A 

T-P9 
T-General use 

54-68 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 
 
 

T-General use 
 

68-74.8 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.149 

T-General use 

74.8-75.2 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 5.180 

T-General use 
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75.2-137.175 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
75.2-87.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 

75.2-75.4 
  กิจการประจ าที ่
  กิจการเคลื่อนที ่
  5.179 

 75.4-76 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

75.4-87 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 

 76-88 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ  
   โทรทัศน ์
กิจการประจ าที ่

 
 
 
5.182  5.183  5.188 

 
5.175  5.179  5.187 

กิจการเคลื่อนที ่ 87-100 
กิจการประจ าที ่

87.5-100 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์

 
 
5.185 

กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 

 
5.190 

88-100 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์

 
 

100-108  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    5.192  5.194 
108-117.975 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
    5.197  5.197A 
117.975-137 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
    5.111 5.200  5.201  5.202 
137-137.025 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 
137.025-137.175 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
                                                 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทยีม (อวกาศสู่โลก)  5.208A  5.208B  5.209 
     
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 
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75.2-137.175 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
75.2-75.4 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 

T-General use 

75.4-87 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 
 
 
  

T-General use 
T-PPDR 

87-108  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 
 
 
 

T-General use 
T-Radio 
 

108-117.975 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 5.197A    

T-General use 

117.975-137 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
 5.111   5.200 

T-Aeronautical(R) 
T-General use 

137-137.025 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C 
 กิจการประจ าที่  5.204    
 กิจการอุตุนยิมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                  ในเส้นทางบินพาณิชย์  5.204    
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)    
                                   5.208A  5.208B  5.209 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.208 

T-General use 

137.025-137.175 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C 
 กิจการประจ าที่  5.204    
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                   ในเส้นทางบินพาณิชย์  5.204    
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)    
                                    5.208A  5.208B  5.209 
 5.208 

T-General use 
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137.175-148 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
137.175-137.825 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C  5.209A 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 
137.825-138 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการวิจยัอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 
138-143.6 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
   นอกเส้นทางบินพาณิชย์ 

138-143.6 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

138-143.6 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

5.210  5.211  5.212  5.214 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 5.207  5.213 
143.6-143.65 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน    
   นอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 
5.211  5.212  5.214 

143.6-143.65 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

143.6-143.65 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 
5.207  5.213 

143.65-144 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
   นอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
 
 
5.210  5.211  5.212  5.214 

143.65-144 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

143.65-144 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 
5.207  5.213 

144-146  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    5.216 
146-148 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย ์

146-148 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

146-148 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 

 5.217 5.217 
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137.175-148 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
137.175-137.825 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C  
                                   5.209A 
 กิจการประจ าที่  5.204    
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                    ในเส้นทางบินพาณิชย์  5.204    
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  
     5.208A 5.208B  5.209    
 กิจการวิจยัอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.208 

T-PPDR 
T-General use 

137.825-138  กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก)  5.203C 
 กิจการประจ าที่  5.204    
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                                    ในเส้นทางบินพาณิชย์  5.204    
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   
                                   5.208A  5.208B  5.209    
 5.208 

T-General use 

138-143.6 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการวิจยัอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 

T-PPDR 
T-General use 

143.6-143.65 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการวิจัยอวกาศ  (อวกาศสู่โลก) 
 

T-General use 

143.65-144 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 

T-General use 

144-146 กิจการวิทยุสมัครเล่น    
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม      
 

T-Amateur 
T-PPDR 
T-General use 

146-147 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการวิทยุสมัครเล่น    

T-Amateur 
T-General use 
 

147-148 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 

T-PPDR 
T-General use 
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148-156.8375 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
148-149.9 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.209 

148-149.9 
 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.209 

5.218  5.218A  5.219  5.221   5.218  5.218A  5.219  5.221   
149.9-150.05 กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.209  5.220 
150.05-153 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
5.149 

150.05-154 
 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี 

153-154 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
  5.225 

154-156.4875 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเวน้ กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 

154-156.4875 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 

154-156.4875 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 

5.225A  5.226   5.226   5.225A  5.226 
156.4875-156.5625 กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล (เรียกขานและแจ้งเหตุผ่านระบบดีเอสซี) 
 5.111  5.226  5.227 
156.5625-156.7625 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 

156.5625-156.7625  
 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี 

5.226 5.226 
156.7625-156.7875 
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

156.7625-156.7875 
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่ 
   อวกาศ) 

156.7625-156.7875 
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่ 
   อวกาศ) 

5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 
156.7875-156.8125 กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล (เรียกขานและแจ้งเหตุ) 
 5.111  5.226 
156.8125-156.8375 
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

156.8125-156.8375 
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่ 
   อวกาศ) 

156.8125-156.8375 
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล 
กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่ 
   อวกาศ) 

5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 
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148-156.8375 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
148-149.9  กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.209 
 
 5.218  5.218A  5.219   

T-General use 

149.9-150.05 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 5.209  5.220 

T-General use 

150.05-154 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 
 
 
 
 
 

T-General use 

154-156.4875 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 5.226    

T-Maritime 
T-General use 

156.4875-156.5625 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (เรยีกขานและแจ้งเหต ุ
    ผ่านระบบดเีอสซี) 
 5.111  5.226  5.227 

T-Maritime 
T-General use 

156.5625-156.7625 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนท่ี 
 5.226 

T-Maritime 
T-General use 

156.7625-156.7875 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 
 5.111  5.226  5.228 

T-Maritime 
T-General use 

156.7875-156.8125 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (เรยีกขานและแจ้งเหตุ) 
 5.111  5.226   

T-Maritime 
T-General use 

156.8125-156.8375 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 
 5.111  5.226  5.228  

T-Maritime 
T-General use 
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156.8375-161.9375 MHz 

กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 
เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 

156.8375-157.1875 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 

156.8375-157.1875 
 กิจการประจ าที ่

 กิจการเคลื่อนที ่

5.226  5.226 
157.1875-157.3375 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ 
   ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 

 5.208A  5.208B  5.228AB  5.228AC 
 

5.226 

157.1875-157.3375 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม  5.208A  5.208B  5.228AB 
       5.228AC 

 
 

5.226 
157.3375-161.7875 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที ่
   ทางการบิน 
 
5.226 

157.3375-161.7875 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 

 
5.226 

161.7875-161.9375 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ 
   ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 
    5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 
   
 
5.226 

161.7875-161.9375 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม  5.208A 5.208B 5.228AB 
       5.228AC 
 
 
5.226 
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156.8375-161.9375 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
156.8375-157.1875 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 5.226 

T-Maritime 
T-General use 

157.1875-157.3375         กิจการประจ าท ่ี 
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม  5.208A 
     5.208B  5.228AB 5.228AC  
 
 
 

                                    5.226 

T-Maritime 
T-General use 

157.3375-161.7875        กิจการประจ าที ่
                         กิจการเคลื่อนที ่
                                          

 

 

5.226 

T-PPDR 
T-Maritime 
T-General use 

161.7875-161.9375        กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม  5.208A  
     5.208B  5.228AB 5.228AC  
 
 
 

                                   5.226 

T-Maritime 
T-General use 
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161.9375-223 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
161.9375-161.9625 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 5.228AA 

161.9375-161.9625 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการเคลื่อนทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.228AA 

5.226  5.226 
161.9625-161.9875 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่

อวกาศ)  5.228F 

161.9625-161.9875 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอก

เส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่

อวกาศ) 

161.9625-161.9875 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน นอก

เส้นทางบินพาณิชย์  5.228E 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่

อวกาศ)  5.228F 
5.226  5.228A  5.228B 5.228C  5.228D 5.226 
161.9875-162.0125 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 5.228AA 

161.9875-162.0125 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการเคลื่อนทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.228AA 

5.226  5.229  5.226 
162.0125-162.0375 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนทีผ่่านดาวเทียม (โลกสู่

อวกาศ)  5.228F 

162.0125-162.0375 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอก

เส้นทางบินพาณิชย ์
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่

อวกาศ) 

162.0125-162.0375 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอก

เส้นทางบินพาณิชย์  5.228E 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่

อวกาศ)  5.228F 
5.226  5.228A  5.228B  5.229 5.228C  5.228D 5.226 
162.0375-174 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 

162.0375-174 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่

5.226  5.229  5.226  5.230  5.231 
174-223 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
 

174-216 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
   โทรทัศน์ 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
 

174-223 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
 
 

 
 
 
 
 
5.235  5.237  5.243 

216-220 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.241 
5.242 

 
 
 
 
 
5.233  5.238  5.240  5.245  
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161.9375-223 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
161.9375-161.9625 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการเคลื่อนทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

5.228AA 
  

5.226 

T-General use  
T-Maritime 
T-PPDR 
 

161.9625-161.9875 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอกเส้นทางบินพาณิชย์  

5.228E 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.228F 
 
 
 5.226 

T-General use 
T-Maritime  

161.9875-162.0125 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 กิจการเคลื่อนทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

5.228AA 
 
 
 5.226 

T-General use 
T-Maritime  

162.0125-162.0375 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน นอกเส้นทางบินพาณิชย์  

5.228E 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.228F 
 
 
 5.226 

T-General use 
T-Maritime 
 

162.0375-174 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 
 5.226 

T-General use 
T-Maritime 
T-PPDR 
 

174-230 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-General use 
T-Radio 
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220-335.4 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
 220-225  
223-230 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.241 

223-230 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 

 225-235 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

5.243  5.246  5.247  5.250 
230-235 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลือ่นที ่

 230-235 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

5.247  5.251  5.252  5.250 
235-267  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.111  5.252  5.254  5.256  5.256A 
267-272  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการปฏิบตัิการอวกาศ  (อวกาศสู่โลก) 
    5.254  5.257 
272-273  กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.254 
273-312  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.254 
312-315  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.254  5.255 
315-322  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.254 
322-328.6 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149 
328.6-335.4 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน    5.258   
    5.259 
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230-335.4 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
223-230               กิจการประจ าที่ 
                           กิจการเคลื่อนที่ 
                           กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน ์
                           กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
                           กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
                            

 

230-235 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 
 
 
 
 
 

 

235-267 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 5.111   5.254   5.256    

T-General use 
T-PPDR 

267-272 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.254   5.257 

T-General use 

272-273 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 5.254 

T-General use 

273-312 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่    
 5.254 

T-General use 
T-STL 

312-315 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.254   5.255 

T-General use 
T-STL 

315-322 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ 
 5.254  

T-General use 
T-STL 

322-328.6 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149 

T-General use 

328.6-335.4 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.258 
  

T-General use 
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335.4-410 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
335.4-387 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.254 
387-390  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208A  5.208B  5.254  5.255 
 
390-399.9 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.254 
399.9-400.05 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.209  5.220  5.260A  5.260B 
 
400.05-400.15 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (400.1 MHz) 
    5.261  5.262 
400.15-401 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  5.263 
    กิจการปฏิบตัิการอวกาศ  (อวกาศสู่โลก) 
 
    5.262  5.264 
401-402  กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา  
    กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.264A  5.264B 
402-403  กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา  
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.264A  5.264B 
403-406  กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    5.265 
406-406.1 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    5.265  5.266  5.267 
406.1-410 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149  5.265 



- 48 - 

 

335.4-410 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
335.4-387 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 5.254   

T-General use 
T-Trunked 

387-390 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208A  5.208B   

5.254  5.255  

T-General use 
T-Trunked 

390-399.9 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 5.254    

T-General use 
T-Trunked 

399.9-400.05 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.209  5.220 
 5.260A  5.260B 

T-General use 

400.05-400.15 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม         
                              (400.1 MHz) 
 5.261 

T-General use 

400.15-401 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.208A 
  5.208B  5.209 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)   5.263 
 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.264 

T-General use 

401-402 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา  
 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.264A  5.264B 

T-General use 

402-403 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.264A  5.264B 

T-General use 

403-406 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.265 

T-General use 

406-406.1 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 5.265  5.266   5.267 

T-General use 

406.1-410 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149  5.265 

T-General use 
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410-460 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
410-420  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ)  5.268 
420-430  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.269  5.270  5.271 
430-432 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

430-432 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 

5.271  5.274  5.275  5.276 
5.277 

 
  5.271  5.276  5.278  5.279 

432-438 
กิจการวทิยุสมัครเล่น 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 

(แอกทีฟ)  5.279A 

432-438 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  5.279A 

5.138  5.271  5.276 
5.277  5.280  5.281  5.282 

 
  5.271  5.276  5.278  5.279  5.281  5.282 

438-440 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

438-440 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 

5.271  5.274  5.275 
5.276  5.277  5.283 

 
  5.271  5.276  5.278  5.279 

440-450  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286 
450-455  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.286AA 
    5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E 
455-456 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่  5.286AA 

455-456 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.286AA 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.209  5.286A 
5.286B  5.286C 

455-456 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  5.286B   
5.286C  5.286E 

 
 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

456-459  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.286AA 
    5.271  5.287  5.288 
459-460 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่  5.286AA 

459-460 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.286AA 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.209  5.286A  
5.286B  5.286C 
 

459-460 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

 
 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 
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410-460 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
410-420 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ)   5.268 

T-General use 

420-430 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน    
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

T-General use 
T-PPDR 

430-432 กิจการประจ าที่  5.276   
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.276 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 

T-Amateur 
T-General use 

432-435  กิจการประจ าที่  5.276   
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.276 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิทยุสมัครเล่น  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  5.279A 
 5.282   

T-Amateur 
T-General use 

435-438  กิจการประจ าที่  5.276   
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิทยุสมัครเล่น  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  5.279A 
 5.282   

T-Amateur 
T-General use 

438-440  กิจการประจ าที ่ 5.276   
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.276 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น  

T-Amateur 
T-General use 

440-450 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 5.286 

T-General use 
T-PPDR 
 

450-455 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  5.286AA  
 5.286  5.286A 

T-General use  
T-IMT 
T-PPDR 

455-456 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  5.286AA 
 
 
 5.209  5.286  5.286A 

T-General use 
T-IMT 
T-PPDR 

456-459 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  5.286AA  
 
                           5.287 

T-General use 
T-IMT 
T-PPDR 
 

459-460 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  5.286AA 
 
 
 
 
 
 5.209  5.286A 

T-General use 
T-IMT 
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460-890 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที ่2 เขตภูมิภำคที ่3 
460-470 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ 5.286AA 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  
 5.287  5.288  5.289  5.290 
470-694 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ       
    โทรทัศน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
5.149  5.291A  5.294  5.296  5.300  
5.304  5.306  5.312   

470-512 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน์ 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

  5.292  5.293  5.295 
512-608 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน์ 

  5.295  5.297 
608-614 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ยกเว้น 

กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่าน
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

 
614-698 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน์ 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่

470-585 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.296A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ  
    โทรทัศน ์

  5.291  5.298 
585-610 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.296A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน ์
กิจการวิทยุน าทาง 

  5.149  5.305  5.306  5.307 
610-890 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.296A 5.313A  

5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน ์
 

694-790 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.312A  5.317A   
กิจการกระจายเสียงและกิจการ       
    โทรทัศน ์
 
5.300  5.312   

5.293  5.308  5.308A 5.309   

698-806 
กิจการเคลื่อนที ่ 5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน์ 
กิจการประจ าที ่
 
5.293  5.309   790-862 

กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.316B  5.317A   
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน ์
5.312    5.319 

806-890 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน์ 
 

862-890 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
    โทรทัศน ์ 5.322 
 

  
 
 
 
 
 
5.149  5.305  5.306  5.307 
5.320 5.319  5.323 5.317  5.318 
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460-890 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
460-470 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่   5.286AA 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 5.287  5.289 

T-General use 
T-IMT 
 

470-510 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 

T-General use 
T-P4 
T-TV 

510-790 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  5.313A  5.317A 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.149  5.306   

T-General use 
T-IMT 
T-P4 
T-TV  
 

790-890 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่   5.313A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.320   

T-General use 
T-IMT 
T-P4 
T-PPDR  
T-Trunked 
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890-1 300 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
890-942 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
   โทรทัศน ์ 5.322 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

890-902 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.317A 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
5.318  5.325 

890-942 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   

  โทรทัศน์ 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

 902-928 
กิจการประจ าที ่
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.325A 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
5.150  5.325  5.326 

 

 928-942 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.317A 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

 

  5.323    5.325   5.327 
942-960 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
  โทรทัศน ์ 5.322 

942-960 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.317A 

942-960 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.317A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ   
  โทรทัศน์ 

5.323  5.320 
960-1 164 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์  5.327A  
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.328 
 5.328AA 
1 164-1 215 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.328 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)  5.328B 
 5.328A 
1 215-1 240 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)  5.328B  5.329 
     5.329A 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.330  5.331  5.332 
1 240-1 300 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม  (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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890-1 300 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
890-942 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่   5.317A   
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-General use 
T-IMT 
T-P4 

942-960 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่   5.317A   
  
 
 5.320 

T-IMT 
T-P4 

960-1 164 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์   5.327A 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.328 
 5.328AA  

T-Aeronautical(R) 

1 164-1 215 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.328 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
  (อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B  
 5.328A 

 
 

1 215-1 240 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง 5.331 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
  (อวกาศสู่อวกาศ) 5.328B 5.329 5.329A 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.332 

 

1 240-1 300 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง 5.331 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
  (อวกาศสู่อวกาศ)  5.328B  5.329  5.329A 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 5.282  5.332  5.335A 

T-Amateur 
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1 300-1 525 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
1 300-1 350 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.337 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    5.149  5.337A 
1 350-1 400 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

1 350-1 400 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.338A 

5.149  5.338  5.338A  5.339     5.149  5.334  5.339   
1 400-1 427 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.341 
1 427-1 429 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.341A 5.341B 5.341C 
    5.338A  5.341 
1 429-1 452 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 5.341A 

1 429-1 452 
  กิจการประจ าที ่
  กิจการเคลื่อนที ่ 5.341B 5.341C 5.343 

5.338A  5.341  5.342   5.338A  5.341 
1 452-1 492 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 5.346 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ผ่านดาวเทียม  5.208B  

1 452-1 492 
  กิจการประจ าที ่
  กิจการเคลื่อนที ่ 5.341B 5.343  5.346A 
  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม   5.208B    
 

5.341  5.342  5.345   5.341  5.344  5.345 
1 492-1 518 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 5.341A 

1 492-1 518 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.341B 5.343 

1 492-1 518 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 5.341C 

5.341  5.342 5.341  5.344 5.341 
1 518-1 525 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.348 5.348A  
5.348B  5.351A 

1 518-1 525 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.343 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

1 518-1 525 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

5.341  5.342 5.341  5.344 5.341 
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1 300-1 525 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
1 300-1 350 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   5.337 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 5.149  5.337A 

 

1 350-1 400 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.338A 
 
 
 
 5.149   5.339  

 

1 400-1 427 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)  
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340    

 

1 427-1 429 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ  (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.341C 
 5.338A   

T-IMT 
T-P6 

 

1 429-1 452 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่   5.341C 
 
 
 5.338A   

T-IMT  
T-P6 

 

1 452-1 492 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  5.346A  
                             5.208B   
 
 
 
 
 5.345   

T-IMT  
T-P6 
 

1 492-1 518 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  5.341C 
 
 
  

T-IMT  
T-P6 
 

1 518-1 525 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   
  5.348  5.351A 
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1 525-1 610 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที ่1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
1 525-1 530 
กิจการปฏิบตัิการอวกาศ 

(อวกาศสู่โลก) 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.208B  5.351A 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 5.349 
 

1 525-1 530 
กิจการปฏิบตัิการอวกาศ 

(อวกาศสู่โลก) 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทยีม 

(อวกาศสู่โลก)  5.208B  5.351A 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.343 

1 525-1 530 
กิจการปฏิบตัิการอวกาศ 

(อวกาศสู่โลก) 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.208B  5.351A 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนที่  5.349 

5.341  5.342  5.350  5.351   
  5.352A  5.354 

 
  5.341  5.351  5.354 

 
  5.341  5.351  5.352A  5.354 

1 530-1 535 
กิจการปฏิบตัิการอวกาศ 

(อวกาศสู่โลก) 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.208B  5.351A  
5.353A 

กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ  
   เคลื่อนที่ทางการบิน 

1 530-1 535 
  กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
  กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208B  5.351A  

5.353A 
  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
  กิจการประจ าที ่
  กิจการเคลื่อนที ่5.343 

5.341  5.342  5.351  5.354   5.341  5.351  5.354 
1 535-1 559 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 
1 559-1 610 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ)  5.208B  5.328B  

5.329A 
    5.341  
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1 525-1 610 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
1 525-1 530 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208B 
  5.351A 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 5.351  5.354 

 

1 530-1 535 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.208B 
  5.351A  5.353A 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 5.351   5.354 

 

1 535-1 559 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.208B 
  5.351A 
 5.351   5.353A   5.354   5.356   5.357   5.357A 

 

1 559-1 610 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  (อวกาศสู่

อวกาศ)  5.208B  5.328B   5.329A 
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1 610-1 660 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที ่1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
1 610-1 610.6 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 

1 610-1 610.6 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา

ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

1 610-1 610.6 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา

ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
5.341  5.355  5.359  5.364  5.366  
5.367  5.368  5.369  5.371  5.372 

5.341  5.364  5.366  5.367  5.368  
5.370  5.372 

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 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

1 610.6-1 613.8 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา

ผ่านดาวเทียม   (โลกสู่อวกาศ) 

1 610.6-1 613.8 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา

ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  
 
5.149  5.341  5.355  5.359  5.364  
5.366  5.367  5.368  5.369  5.371  
5.372 

 
5.149  5.341  5.364  5.366  5.367  
5.368  5.370  5.372 

 
5.149  5.341  5.355  5.359  5.364  
5.366  5.367  5.368  5.369  5.372 

1 613.8-1 621.35 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม   
   (อวกาศสู่โลก)  5.208B 

1 613.8-1 621.35 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา

ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ) 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
   (อวกาศสู่โลก)  5.208B 

1 613.8-1 621.35 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
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  
5.372 

 
5.341  5.364  5.365  5.366  5.367  
5.368  5.370  5.372 

 
5.341  5.355  5.359  5.364  5.365  
5.366  5.367  5.368  5.369  5.372 

1 621.35-1 626.5 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.373  5.373A 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก) ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 
(อวกาศสู่โลก) 

 
 
 
5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 
5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 
5.371 5.372 

1 621.35-1 626.5 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.373  5.373A 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก) ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 
(อวกาศสู่โลก) 

 
5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 
5.367 5.368 5.370 5.372 

1 621.35-1 626.5 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.373  5.373A 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 5.351A 
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก) ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม 
(อวกาศสู่โลก) 

กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

 
5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 
5.365 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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1 610-1660 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
1 610-1 610.6 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม  
                                   (โลกสู่อวกาศ) 
 
 
 
 5.364   5.366   5.367   5.368   5.372 

 

1 610.6-1 613.8 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม  
                                   (โลกสู่อวกาศ) 
 
 
 
 
 
 5.149   5.364   5.366   5.367   5.368   5.372 

 

1 613.8-1 621.35 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.208B 
 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม  
                                   (โลกสู่อวกาศ) 
 
 
 
 
 5.355  5.359  5.364  5.365  5.366  5.367      
                               5.368  5.369  5.372 

 

1 621.35-1 626.5 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
                                    5.373  5.373A 
                             กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
                              กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
                              กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสูโ่ลก) ยกเว้น  
                                  กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผา่นดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
                              กิจการตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม  
                                  (โลกสู่อวกาศ) 
 
 
 
 
 
 5.208B 5.355  5.359  5.364  5.365  5.366   
 5.367  5.368  5.369  5.372 

 

1 626.5-1 660 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
 
 5.351  5.353A   5.354   5.357A   5.375   5.376 

T-General use 
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1 660-1 710 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
1 660-1 660.5 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149  5.341  5.351  5.354  5.362A  5.376A 
1 660.5-1 668 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่างการบิน 
 5.149  5.341  5.379  5.379A 
1 668-1 668.4 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A  5.379B  5.379C 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.149  5.341  5.379  5.379A   
1 668.4-1 670 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 5.379B  5.379C 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149  5.341  5.379D  5.379E 
1 670-1 675 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที ่  
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A  5.379B 
 5.341  5.379D  5.379E  5.380A 
1 675-1 690 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.341 
1 690-1 700 
กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก) 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการ  
   เคลื่อนที่ทางการบิน 

1 690-1 700 
 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 

 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 

5.289  5.341  5.382  5.289  5.341  5.381 
1 700-1 710 

กิจการประจ าที ่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 

 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

1 700-1 710 
กิจการประจ าที ่
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก) 
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.289  5.341 5.289  5.341  5.384 



- 62 - 

 

1660-1 710 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
1 660-1 660.5 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149   5.351   5.354   5.376A 

T-General use 

1 660.5-1 668 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.149   5.379A 

T-General use 

1 668-1 668.4 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
  5.379B  5.379C 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.149  5.379A   

T-General use 

1 668.4-1 670 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
  5.379B  5.379C 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์  
 5.149  5.379D  5.379E 

T-General use 

1 670-1 675 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
  5.379B   
 5.379D  5.379E  5.380A 

T-General use 

1 675-1 690 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

T-General use 

1 690-1 700 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 
 
 
 5.289    

T-General use 

1 700-1 710 กิจการประจ าที่    
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 
 
 
 5.289    

T-General use 
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1 710-2 170 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที ่1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
1 710-1 930 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.384A  5.388A  5.388B 
    5.149  5.341  5.385  5.386  5.387  5.388 
1 930-1 970 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 

1 930-1 970 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
    (โลกสู่อวกาศ) 

1 930-1 970 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.388A  5.388B 

5.388 5.388 5.388 
1 970-1 980 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 
    5.388 
1 980-2 010 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
    5.388  5.389A  5.389B  5.389F 
2 010-2 025 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 

2 010-2 025 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 

2 010-2 025 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.388A  5.388B 

 
5.388 

 
5.388  5.389C  5.389E   

 
5.388 

2 025-2 110 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ) 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.391 
    กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ) 
    5.392 
2 110-2 120 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ) 
    5.388 
2 120-2 160 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 

2 120-2 160 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก) 

2 120-2 160 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.388A  5.388B 

5.388 5.388 5.388 
2 160-2 170 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.388A  5.388B 

2 160-2 170 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก) 

2 160-2 170 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่  5.388A  5.388B 

 
5.388  

 
5.388  5.389C  5.389E   

 
5.388 
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1 710-2 170 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
1 710-1 930 กิจการประจ าที่       
 กิจการเคลื่อนที่   5.384A  5.388A   
 5.149   5.385   5.388    

T-General use 
T-IMT 
 

1 930-1 970 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่   5.388A     
 
 
 
 5.388 

T-General use 
T-IMT 
 

1 970-1 980 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่   5.388A     
 5.388 

T-General use 
T-IMT 
 

1 980-2 010 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A 
 5.388   5.389A   

T-General use 
T-IMT 
 

2 010-2 025 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  5.388A 
 
 
 
 
 5.388 

T-General use 
T-IMT 
 

2 025-2 110 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ) 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ)  
  (อวกาศสู่อวกาศ) 
  กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่   5.391 
 กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่อวกาศ) 
 5.392 

T-General use  
T-Fixed Wireless System 
T-PMSE 
 

2 110-2 120 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  5.388A 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ) 
 5.388 

T-General use 
T-IMT 
 

2 120-2 160 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  5.388A 
 
 
 5.388 

T-General use 
T-IMT 
 

2 160-2 170 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  5.388A 
 
 
 
 
 5.388 

T-General use 
T-IMT 
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2 170-2 520 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
2 170-2 200 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.351A 
    5.388  5.389A  5.389F   
2 200-2 290 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.391 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
    5.392 
2 290-2 300 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนทีท่างการบิน 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) 
2 300-2 450 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่ 5.384A 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

2 300-2 450 
  กิจการประจ าที ่
  กิจการเคลื่อนที ่ 5.384A 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 

5.150  5.282  5.395   5.150  5.282  5.393  5.394  5.396 
2 450-2 483.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
5.150   

2 450-2 483.5 
  กิจการประจ าที ่
  กิจการเคลื่อนที ่
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  5.150   

2 483.5-2 500 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลือ่นที ่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.351A 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก)  5.398 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 5.398A 

2 483.5-2 500 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.351A 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา

ผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก)  5.398 

2 483.5-2 500 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.351A 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา

ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.398 
 
5.150  5.399  5.401  5.402 

 
5.150  5.402 

 
5.150  5.401  5.402 

2 500-2 520 
กิจการประจ าที่  5.410   
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
 

2 500-2 520 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก)  5.415 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 

2 500-2 520 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก)  5.415 
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก)  5.351A  5.407  5.414 
5.414A 

5.412   5.404  5.415A 
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2 170-2 520 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
2 170-2 200 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.351A 
 5.388   5.389A 

T-General use 
T-IMT 
 

2 200-2 290 กิจการปฏิบตัิการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
  กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่   5.391 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
 5.392 

T-Fixed Wireless System 
T-PMSE 
 

2 290-2 300 กิจการประจ าที ่   
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก)  (อวกาศสู่โลก) 

 

2 300-2 450 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่   5.384A 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
 
 5.150   5.282   5.396 

T-General use 
T-IMT 
 

2 450-2 483.5 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
 5.150  

T-General use 

2 483.5-2 500 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.351A 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม   

(อวกาศสู่โลก)  5.398 
 
 
 
 5.150   5.402 

T-General use 

2 500-2 520 กิจการประจ าที่   5.410   
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.415    
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.384A 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.351A 
  5.407   5.414 
 
 
 
 
  

T-IMT 
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2 520-2 700 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
2 520-2 655 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม 
5.413  5.416 

2 520-2 655 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.415 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม   5.413  5.416 
 

2 520-2 535 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(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 

กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม   5.413  5.416 
 

 
5.339  5.412  5.418B  5.418C 

 
5.339  5.418B  5.418C 

5.339  5.418  5.418A  5.418B  
5.418C   

2 655-2 670 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม  5.208B 5.413 5.416 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

2 655-2 670 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสูโ่ลก)  5.415 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม   5.413  5.416 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

2 655-2 670 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.415 
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม 5.208B 5.413 5.416 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

5.149  5.412   5.149  5.208B 5.149  5.420 
2 670-2 690 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  

2 670-2 690 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสูโ่ลก)  
5.208B  5.415 

กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน  5.384A 

กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(พาสซีฟ) 

กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  

2 670-2 690 
กิจการประจ าที่  5.410 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.415 
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน  5.384A 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.351A  5.419 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

5.149  5.412   5.149   5.149   
2 690-2 700 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.422 
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2 520-2 700 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
2 520-2 535 กิจการประจ าที่   5.410   
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.415 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.384A 
 
 
 
 
 
 5.403 

T-IMT 
 
 

2 535-2 655 กิจการประจ าที่   5.410      
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.384A 
 
 
 
 
 
 5.339  5.418A  5.418B  5.418C 

T-IMT 
 
 

2 655-2 670 กิจการประจ าที่   5.410      
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.415  
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.384A 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 
 
 
 
 
 5.149  5.420 

T-IMT 
 
 

2 670-2 690 กิจการประจ าที่   5.410      
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.415 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.384A 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.351A  5.419 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 
 
 
 
 5.149   

T-IMT 
 
 

2 690-2 700 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ)  
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์   
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  
 
 5.340    
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2 700--3 600 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
2 700-2 900 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.337 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.423  5.424 
2 900-3 100 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.424A 
    กิจการวิทยุน าทาง  5.426 
    5.425  5.427 
3 100-3 300 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.149  5.428 
3 300-3 400 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

3 300-3 400 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 

3 300-3 400 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 5.149  5.429C  5.429D   5.149  5.429  5.429E  5.429F   
3 400-3 600 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี  ยกเว้นกิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน  5.430A 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.431 

3 400-3 500 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี  ยกเว้นกิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 5.431A 5.431B 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.433 
5.282 

3 400-3 500 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก) 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการเคล่ือนท่ี  5.432 5.432B 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.433 
 
5.282  5.432A 

3 500-3 600 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 5.431B 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.433 

3 500-3 600 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน  5.433A 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.433 
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2 700-3 600 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
2 700-2 900 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   5.337 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 5.423 

 

2 900-3 100 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง   5.424A  
 กิจการวิทยุน าทาง   5.426 
 5.425   5.427 

 

3 100-3 300 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.149 

 

3 300-3 400 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 
 5.149 

T-Amateur 
 

3 400-3 500 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่  5.432B 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.433 
 
 
 
 5.282   

T-Amateur 
T-IMT 
T-P11 
 

3 500-3 600 กิจการประจ าที่  
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.433 

T-IMT 
T-P11 
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3 600-4 800 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
3 600-4 200 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี 

3 600-3 700 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 5.434 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.433 

3 600-3 700 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
5.435 

3 700-4 200 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 

4 200-4 400 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์  5.436 
  กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.438 
  5.437  5.439  5.440 
4 400-4 500 กิจการประจ าท่ี 
  กิจการเคลื่อนท่ี  5.440A 
4 500-4 800 กิจการประจ าท่ี 
  กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.441 
  กิจการเคลื่อนท่ี  5.440A 
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3 600-4 800 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
3 600-3 700 กิจการประจ าที่  
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง   
 
 
 
 

T-IMT 
T-P11 
 

3 700-4 200 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  

 

4 200-4 400 กิจการเคลื่อนทีท่างการบินในเส้นทางบินพาณิชย์  5.436 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   5.438  
 5.437  5.440  

 

4 400-4 500 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ 

T-Fixed Wireless System 
 

4 500-4 800 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.441 
 กิจการเคลื่อนที่ 

T-Fixed Wireless System  
T-FSS Planned Band 
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4 800-5 250 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
4 800-4 990 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี  5.440A  5.441A 5.441B 5.442 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
    5.149  5.339  5.443 
4 990-5 000 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.149 
5 000-5 010 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม  5.443AA 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
   กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
5 010-5 030 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม  5.443AA 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
  กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
  5.328B  5.443B 
5 030-5 091 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์  5.443C 
 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม  5.443D 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
  5.444 
5 091-5 150 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.444A 
 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.444B 
 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม  5.443AA 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
    5.444 
5 150-5 250 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.447A 
    กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A  5.446B  
  กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
    5.446  5.446C  5.447  5.447B  5.447C   
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4 800-5 250 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
4 800-4 990 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการเคลื่อนท่ี 5.440A  5.441A  5.442 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
 5.149   5.339  5.443 

T-Fixed Wireless System 
 

4 990-5 000 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.149 

T-Fixed Wireless System 
 

5 000-5 010 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม  
5.443AA 

 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

 

5 010-5 030 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม  
5.443AA 

 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (อวกาศสู่อวกาศ) 
 5.328B  5.443B 

 

5 030-5 091 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์  5.443C 
 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม  5.443D 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 5.444 

T-Aeronautical(R) 
 

5 091-5 150 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.444A 
    กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.444B 
 กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 5.443AA 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 5.444 

 

5 150-5 250 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.447A  
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A 5.446B 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 5.446   5.446C   5.447   5.447B   5.447C    

T-General use 
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5 250-5 570 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
5 250-5 255 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
  กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A  5.447F 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิจัยอวกาศ  5.447D  
  5.447E  5.448  5.448A 
5 255- 5 350 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
  กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A  5.447F  
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.447E  5.448  5.448A 
5 350-5 460 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  5.448B 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.448D  
  กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.449 
  กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)  5.448C 
5 460-5 470 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.448D 
  กิจการวิทยุน าทาง  5.449 
  กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
  5.448B 
5 470-5 570 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
  กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A  5.450A 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.450B 
  กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
  กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
  5.448B  5.450  5.451 
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5 250-5 570 MHz 

กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 
ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 

5 250-5 255 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการประจ าท่ี  5.447E    
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A 5.447F  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ   5.447D  
 5.448A 

T-General use 

5 255-5 350 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการประจ าท่ี  5.447E    
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A 5.447F  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.448A 

T-General use 

5 350-5 460 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  5.448B 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 5.448D 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   5.449 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)  5.448C 

 

5 460-5 470 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.448D 
 กิจการวิทยุน าทาง   5.449 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.448B 

 

5 470-5 570 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A 5.450A 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.450B 
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.448B   

T-General use 
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5 570-6 700 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
5 570-5 650 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A  5.450A 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.450B 
    กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
  5.450  5.451  5.452 
5 650-5 725 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A  5.450A  
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
  กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) 
  5.282  5.451  5.453  5.454  5.455 
5 725-5 830 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

5 725-5 830 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 

5.150  5.451  5.453  5.455     5.150  5.453  5.455 
5 830-5 850 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก) 

5 830-5 850 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
  กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 

5.150  5.451  5.453  5.455     5.150  5.453  5.455 
5 850-5 925 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 
กิจการเคลื่อนท่ี 

5 850-5 925 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

5 850-5 925 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  

(โลกสู่อวกาศ) 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

5.150 5.150 5.150 
5 925-6 700 กิจการประจ าท่ี  5.457 
    กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A  5.457B 
    กิจการเคลื่อนท่ี   5.457C 
    5.149  5.440  5.458 
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5 570-6 700 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
5 570-5 650 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  5.446A  5.450A 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.450B 
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
 5.452 

T-General use 

5 650-5 725  กิจการประจ าท่ี  5.453 
 กิจการเคลื่อนท่ี  5.450A  5.453 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) 
 5.282  

T-Amateur 
T-General use 

5 725-5 830 กิจการประจ าท่ี  5.453 
 กิจการเคลื่อนท่ี  5.453 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 5.150   

T-Amateur 
T-General use 

5 830-5 850  กิจการประจ าท่ี  5.453 
 กิจการเคลื่อนท่ี  5.453 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 
 
 5.150  

T-Amateur 
T-General use 

5 850-5 925 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลื่อนท่ี 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
 
 
 5.150 

T-General use 

5 925-6 700 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 
 กิจการเคลื่อนท่ี 
 5.149   5.440   5.458 

T-Fixed Wireless System 
T-General use 
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6 700-7 250 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
6 700-7 075 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่โลก)  5.441 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
    5.458  5.458A  5.458B   
7 075-7 145 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
    5.458  5.459 
7 145-7 190 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)   
 5.458  5.459 
7 190-7 235 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.460A  5.460B 
    กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี 
 กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)  5.460 
 5.458  5.459 
7 235-7 250 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.460A 
    กิจการประจ าท่ี 
 กิจการเคลื่อนท่ี 
 5.458 
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6 700-7 250 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
6 700-7 075 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ) (อวกาศสู่โลก) 
     5.441 
 กิจการเคลื่อนท่ี  
 5.458   5.458A   5.458B 

T-Fixed Wireless System  
T-FSS Planned Band 
T-General use  

7 075-7 145 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการเคลื่อนท่ี  
 5.458    

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 145-7 190 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการเคลื่อนท่ี  
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ)  5.460 
 5.458 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 190-7 235 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.460A 5.460B 
 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการเคลื่อนท่ี  
 กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ)  5.460 
 5.458 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 235-7 250 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.460A 
 กิจการประจ าท่ี    
 กิจการเคลื่อนท่ี  
 5.458 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 
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7 250-8 500 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
7 250-7 300 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.461 
7 300-7 375 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    5.461 
7 375-7 450 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 5.461AB 
7 450-7 550 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 5.461AB 
    5.461A 
7 550-7 750 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 5.461AB 
7 750-7 900 กิจการประจ าที ่
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.461B 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
7 900-8 025 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.461 
8 025-8 175 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.463 
    5.462A 
8 175-8 215 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.463 
    5.462A 
8 215-8 400 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.463 
    5.462A 
8 400-8 500 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  5.465  5.466 
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7 250-8 500 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
7 250-7 300 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลือ่นที ่
 5.461  

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 300-7 375 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)     
 กิจการเคลือ่นที ่ยกเว้น กิจการเคลือ่นที่ทางการบิน   
 5.461 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 375-7 450 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)     
 กิจการเคลือ่นที ่ยกเว้น กิจการเคลือ่นที่ทางการบิน   
 กิจการเคลือ่นทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 

5.461AB 
  

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 450-7 550 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผา่นดาวเทียม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กิจการเคลือ่นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่นที่ทางการบิน 
 กิจการเคลือ่นทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 

5.461AB 
 5.461A 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 550-7 750 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลือ่นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่นที่ทางการบิน 
 กิจการเคลือ่นทีท่างทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.461AA 

5.461AB 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 750-7 900 กิจการประจ าที่    
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.461B  
 กิจการเคลือ่นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่นที่ทางการบิน 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

7 900-8 025 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลือ่นที ่
 5.461 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 

8 025-8 175 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลือ่นที่   5.463 
 5.462A    

T-Fixed Wireless System  
T-General use 

8 175-8 215 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผา่นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลือ่นที่   5.463 
 5.462A    

T-Fixed Wireless System  
T-General use 

8 215-8 400 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผา่นดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลือ่นที่   5.463 
 5.462A 

T-Fixed Wireless System   
T-General use 
T-PMSE 
 

8 400-8 500 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลือ่นที่ ยกเว้น กิจการเคลือ่นที่ทางการบิน 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก)   5.465 

T-General use 
T-PMSE 
 



- 83 - 

 

8 500-10 000 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
8 500-8 550 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.468  5.469 
8 550-8 650 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.468  5.469  5.469A 
8 650-8 750 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.468  5.469 
8 750-8 850 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.470 
    5.471 
8 850-9 000 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทางทางทะเล  5.472 
    5.473 
9 000-9 200 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.337 
    5.471  5.473A 
9 200-9 300 กิจการส ารวจพื้นพิภพผา่นดาวเทยีม (แอคทีฟ)  5.474A  5.474B  5.474C 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทางทางทะเล  5.472 
    5.473  5.474  5.474D 
9 300-9 500 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)   
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง  5.475    
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.427  5.474  5.475A  5.475B  5.476A 
9 500-9 800 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.476A 
9 800-9 900 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.477  5.478  5.478A  5.478B 
9 900-10 000  กิจการส ารวจพื้นพิภพผา่นดาวเทยีม (แอคทีฟ)  5.474A  5.474B  5.474C 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการประจ าที ่
    5.474D  5.477  5.478  5.479 
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8 500-10 000 MHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
8 500-8 550 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 

T-General use 

8 550-8 650 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.469A 

T-General use 

8 650-8 750 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 

T-General use 

8 750-8 850 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   5.470 

T-General use 

8 850-9 000 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเล   5.472 

T-General use 

9 000-9 200 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   5.337 
 5.473A 

T-General use 

9 200-9 300 กิจการส ารวจพื้นพิภพผา่นดาวเทยีม (แอคทีฟ)  5.474A  
5.474B  5.474C 

 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเล   5.472 
 5.474  5.474D 

T-General use 

9 300-9 500 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)     
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง  5.475   
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.427  5.474   5.475A   5.475B   5.476A 

T-General use 

9 500-9 800 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.476A  

T-General use 

9 800-9 900 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.478A  5.478B 

T-General use 

9 900-10 000 กิจการส ารวจพื้นพิภพผา่นดาวเทยีม (แอคทีฟ)  5.474A  
5.474B  5.474C 

 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการประจ าที ่
 5.474D  5.479 

T-General use 
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10-10.7 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
10-10.4 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(แอคทีฟ) 5.474A  5.474B  5.474C 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

10-10.4 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(แอคทีฟ) 5.474A  5.474B  5.474C 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

10-10.4 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(แอคทีฟ) 5.474A  5.474B  5.474C 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

5.474D  5.479 5.474D  5.479  5.480 5.474D  5.479 
10.4-10.45 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

10.4-10.45 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 
5.480 

10.4-10.45 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

10.45-10.5 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    5.481 
10.5-10.55 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

10.5-10.55 
  กิจการประจ าท่ี 
  กิจการเคลื่อนท่ี 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

10.55-10.6 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
10.6-10.68 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.149  5.482  5.482A 
10.68-10.7 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.483 
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10-10.7 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
10-10.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) 5.474A 5.474B 

5.474C 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 5.474D 5.479 

T-Amateur 
 

10.4-10.45 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 

T-Amateur 
 

10.45-10.5  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 

T-Amateur 
 

10.5-10.55 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

T-Fixed Wireless System  
 

10.55-10.6 กิจการประจ าที่    
  กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

T-Fixed Wireless System  
T-General use  
 

10.6-10.68 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 5.149  5.482  5.482A 

T-Fixed Wireless System  
 

10.68-10.7 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 
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10.7-11.7 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
10.7-10.95 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.441  
(โลกสู่อวกาศ)  5.484 

กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน 

10.7-10.95 
 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก)  5.441  
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 

10.95-11.2 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B 
(โลกสู่อวกาศ)  5.484 

กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน 

10.95-11.2 
 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.484B 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 

11.2-11.45 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.441  
(โลกสู่อวกาศ)  5.484 

กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน 

11.2-11.45 
 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก)  5.441  
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 

11.45-11.7 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B 
(โลกสู่อวกาศ)  5.484 

กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน 

11.45-11.7 
 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
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10.7-11.7 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
10.7-10.95 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 

T-Fixed Wireless System  
T-FSS Planned Band 

10.95-11.2 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 
 
 

T-Fixed Wireless System  
 

11.2-11.45 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.441  
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 
 
 
 

T-Fixed Wireless System  
T-FSS Planned Band 

11.45-11.7 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 
 
 

T-Fixed Wireless System  
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11.7-13.4 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
11.7-12.5 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น  
   กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน  
กิจการกระจายเสยีงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม   5.492 
 

11.7-12.1 
กิจการประจ าท่ี  5.486 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก) 5.484A 5.484B 5.488 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการ 
   เคลื่อนท่ีทางการบิน 
 
 
5.485   

11.7-12.2 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  5.492 
     

 12.1-12.2 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B  5.488   

 

 5.485  5.489 5.487  5.487A   
 12.2-12.7 

กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม   5.492 
     

12.2-12.5 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484B 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 

5.487  5.487A    5.487  5.484A   
12.5-12.75 5.487A  5.488  5.490   12.5-12.75 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B 
(โลกสู่อวกาศ) 

 
 
 
5.494  5.495  5.496 

12.7-12.75 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ) 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 

กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A 5.484B 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน 
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม  5.493 
12.75-13.25 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.441 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) 
13.25-13.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน  5.497 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.498A  5.499 
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11.7-13.4 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
11.7-12.2  กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 5.492 
 
 
 
 
 5.487   5.487A    

T-BSS Planned Band  
 

12.2-12.5  กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.484B 
 
 
 
 
 
 5.487  5.484A    

 

12.5-12.75  กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 5.484A  5.484B 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  5.493 

 

12.75-13.25 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.441 
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) 
 

T-Fixed Wireless System  
T-FSS Planned Band  
 

13.25-13.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน   5.497 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.498A 
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13.4-14 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
13.4-13.65 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

โลก)  5.499A 5.499B 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
กิจการวิจัยอวกาศ  5.499C 5.499D 
กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา

ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 
 
5.499E 5.500  5.501 5.501B  

13.4-13.65 
  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
  กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
  กิจการวิจัยอวกาศ  5.499C 5.499D 
  กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 
 
 
 
 
  5.499  5.500  5.501  5.501B 

13.65-13.75 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ  5.501A 
    กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    5.499  5.500  5.501 5.501B 
13.75-14  กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.484A 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
    กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการวิจัยอวกาศ 
    5.499  5.500  5.501  5.502  5.503 
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13.4-14 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
13.4-13.65 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ   5.499C 5.499D 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (โลกสู่อวกาศ) 
 5.501B 

 

13.65-13.75 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ   5.501A 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (โลกสู่อวกาศ) 
 5.501B 

 

13.75-14 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.484A 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.502   5.503    
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14-14.5 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
14-14.25  กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A 5.484B 
     5.506  5.506B 
 กิจการวิทยุน าทาง  5.504 
 กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B  5.504C  5.506A 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.504A  5.505 
14.25-14.3 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A 5.484B 
     5.506  5.506B 
 กิจการวิทยุน าทาง  5.504 
 กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B  5.506A  5.508A 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.504A  5.505  5.508  
14.3-14.4 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.457A 
5.457B  5.484A  5.484B  5.506  
5.506B 

กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน 

กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ)  5.504B  5.506A  5.509A 

กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
5.504A 

14.3-14.4 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.457A 
5.484A  5.484B  5.506  5.506B 

กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ)  5.506A 

กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 
 
 
 
5.504A 

14.3-14.4 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.457A 
5.484A  5.484B  5.506  5.506B 

กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน 

กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม   (โลกสู่
อวกาศ)  5.504B  5.506A  5.509A 

กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 
5.504A 

14.4-14.47 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A  5.484B 
  5.506  5.506B 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B  5.506A  5.509A 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.504A 
14.47-14.5 กิจการประจ าท่ี 
 กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A 
  5.506  5.506B 
 กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B  5.506A  5.509A 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
 5.149  5.504A 
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14-14.5 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
14-14.25  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 

5.506B 
 กิจการวิทยุน าทาง   5.504 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B  5.504C  5.506A 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.504A 

 

14.25-14.3  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A 5.484A 5.484B 5.506 
5.506B 

 กิจการวิทยุน าทาง   5.504 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B  5.506A  5.508A 
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.504A 

 

14.3-14.4  กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A 5.484A 5.484B 5.506 

5.506B 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B  5.506A  5.509A 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 5.504A 

 

14.4-14.47  กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (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 

 

14.47-14.5  กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.457A 5.484A 5.506 5.506B 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.504B 5.506A  5.509A 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149  5.504A 
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14.5-15.4 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
14.5-14.75 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 

5.510 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
    กิจการวิจัยอวกาศ  5.509G 
14.75-14.8 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.510 
กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิจัยอวกาศ  5.509G 

14.75-14.8 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม (โลกสู่

อวกาศ)  5.509B 5.509C 5.509D 
5.509E 5.509F 5.510 

กิจการเคลื่อนท่ี 
กิจการวิจัยอวกาศ  5.509G 

14.8-15.35 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
    กิจการวิจัยอวกาศ 
    5.339 
15.35-15.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.511 
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14.5-15.4 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
14.5-14.75 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ)  5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 

5.509F  5.510   
 กิจการเคลื่อนที ่ 
 กิจการวิจัยอวกาศ  5.509G 

T-Fixed Wireless 
System   

14.75-14.8 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 

5.509F 5.510   
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการวิจัยอวกาศ  5.509G 

T-Fixed Wireless 
System   

14.8-15.35 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการวิจัยอวกาศ 
 5.339 

T-Fixed Wireless 
System   
 

15.35-15.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 
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15.4-18.4 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
15.4-15.43 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.511E  5.511F 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
15.43-15.63 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.511A 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.511E  5.511F 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
    5.511C 
15.63-15.7 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.511E  5.511F 
    กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
15.7-16.6 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.512  5.513 
16.6-17.1 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ) 
    5.512  5.513 
17.1-17.2 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.512  5.513 
17.2-17.3 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.512  5.513  5.513A 
17.3-17.7 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
(โลกสู่อวกาศ)  5.516 
(อวกาศสู่โลก)  5.516A  5.516B 

กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

17.3-17.7 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.516 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

17.3-17.7 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.516 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

5.514 5.514  5.515   5.514 
17.7-18.1 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
(อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.517A 
(โลกสู่อวกาศ)  5.516 

กิจการเคลื่อนที ่

17.7-17.8 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.517  5.517A 
(โลกสู่อวกาศ)  5.516 

กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนที ่  
5.515   

17.7-18.1 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.517A 
(โลกสู่อวกาศ)  5.516 

กิจการเคลื่อนที่ 

 17.8-18.1 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.517A 
(โลกสู่อวกาศ)  5.516 

กิจการเคลื่อนที ่
5.519   

 

18.1-18.4 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.516B  5.517A 
     (โลกสู่อวกาศ)  5.520 
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.519  5.521 



- 98 - 

 

15.4-18.4 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
15.4-15.43 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.511E  5.511F 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 

 

15.43-15.63 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.511A 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.511E  5.511F 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 5.511C 

 

15.63-15.7 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.511E  5.511F 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
 

 

15.7-16.6 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 

 

16.6-17.1 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ) 
 

 

17.1-17.2 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 

 

17.2-17.3 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 5.513A 

 

17.3-17.7 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.516    
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 
 
 

T-BSS Planned Band  

17.7-18.1 กิจการประจ าที่    
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก)   5.484A  5.517A 
(โลกสู่อวกาศ)   5.516 

 กิจการเคลื่อนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-BSS Planned Band 
T-Fixed Wireless System   

18.1-18.4 กิจการประจ าที่    
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)   5.484A  5.516B  5.517A 
(โลกสู่อวกาศ)   5.520 

 กิจการเคลื่อนที่  
 5.519  5.521 

T-Fixed Wireless System   
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18.4-22 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
18.4-18.6 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.516B  5.517A 
    กิจการเคลื่อนที ่
18.6-18.8 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(พาสซีฟ) 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.517A  5.522B   
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

18.6-18.8 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(พาสซีฟ) 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.516B  5.517A 
5.522B   

กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน 

กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

18.6-18.8 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(พาสซีฟ) 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.517A  5.522B   
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน 
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

5.522A  5.522C 5.522A 5.522A 
18.8-19.3 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.516B  5.517A  5.523A   
    กิจการเคลื่อนที ่
19.3-19.7 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (โลกสู่อวกาศ)  5.517A  5.523B 
     5.523C  5.523D  5.523E   
    กิจการเคลื่อนที ่
19.7-20.1 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.484B  
5.516B  5.527A 

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
  (อวกาศสู่โลก) 

19.7-20.1 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A   5.484B  
5.516B  5.527A 

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
(อวกาศสู่โลก) 

19.7-20.1 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(อวกาศสู่โลก)  5.484A   5.484B  
5.516B  5.527A 

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
   (อวกาศสู่โลก) 

 
5.524 

5.524  5.525  5.526  5.527  5.528  
5.529 

 
5.524 

20.1-20.2 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (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 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    5.524 
21.2-21.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
21.4-22 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที ่
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม  5.208B   
 
5.530A  5.530B   

21.4-22 
กิจการประจ าที่  5.530E 
กิจการเคลื่อนที ่  
 
 
 
5.530A   

21.4-22 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม  5.208B   
 
5.530A  5.530B  5.531 
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18.4-22 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
18.4-18.6 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.484A  5.517A 
 กิจการเคลื่อนที่ 

T-Fixed Wireless System  
 

18.6-18.8 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.517A  5.522B   
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 
 
 
 
 5.522A 

T-Fixed Wireless System  
 

18.8-19.3 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.517A  5.523A   
 กิจการเคลื่อนที่  

T-Fixed Wireless System   
 

19.3-19.7 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) (โลกสู่อวกาศ) 
  5.517A  5.523B  5.523C  5.523D  5.523E   
 กิจการเคลื่อนที่ 

T-Fixed Wireless System   
 

19.7-20.1 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.484A   5.484B  
5.516B  5.527A 

 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 
 
 
 
 

 

20.1-20.2 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.484A  5.484B  
5.516B  5.527A 

 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 5.525   5.526   5.527   5.528 

 

20.2-21.2 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (อวกาศสู่โลก) 

 

21.2-21.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

T-Fixed Wireless System   
 

21.4-22  กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  
  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม   5.208B 
 
 
 
 5.530A  5.530B  

T-Fixed Wireless System   
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22-24.75 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
22-22.21 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
    5.149 
22.21-22.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.149  5.532 
22.5-22.55 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
22.55-23.15 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.338A 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
    กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 5.532A 
    5.149 
23.15-23.55 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.338A 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
23.55-23.6 กิจการประจ าท่ี 
    กิจการเคลื่อนท่ี 
23.6-24  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
24-24.05 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    5.150 
24.05-24.25 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    5.150 
24.25-24.45 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน   5.338A  5.532AB 

24.25-24.45 
กิจการประจ าท่ี 5.532AA  
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน  5.338A  5.532AB   
กิจการวิทยุน าทาง 

24.25-24.45 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการเคลื่อนท่ี   5.338A  5.532AB   
กิจการวิทยุน าทาง 
 

24.45-24.65 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี

ทางการบิน  5.338A   5.532AB   

24.45-24.65 
กิจการประจ าท่ี 5.532AA 
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี 
      ทางการบิน  5.338A   5.532AB   
กิจการวิทยุน าทาง 

24.45-24.65 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนท่ี   5.338A  5.532AB   
กิจการวิทยุน าทาง 

 5.533 5.533 
24.65-24.75 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  

(โลกสู่อวกาศ)  5.532B 
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี 
    ทางการบิน   5.338A   5.532AB   

24.65-24.75 
กิจการประจ าท่ี  5.532AA 
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนท่ี ยกเว้น กิจการเคลื่อนท่ี 

    ทางการบิน   5.338A   5.532AB   
กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 

    (โลกสู่อวกาศ) 

24.65-24.75 
กิจการประจ าท่ี 
กิจการประจ าท่ีผ่านดาวเทียม  

(โลกสู่อวกาศ)  5.532B 
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนท่ี  5.338A   5.532AB   
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22-24.75 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
22-22.21 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.149 

T-Fixed Wireless System   
 

22.21-22.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 
 5.149   5.532 

T-Fixed Wireless System   
 

22.5-22.55 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  

T-Fixed Wireless System   
 

22.55-23.15  กิจการประจ าที่    
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.338A 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 5.532A 
 5.149 

T-Fixed Wireless System   
 

23.15-23.55  กิจการประจ าที่    
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.338A 
 กิจการเคลื่อนที่  

T-Fixed Wireless System   
 

23.55-23.6 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่  

T-Fixed Wireless System   
 

23.6-24 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 

 

24-24.05 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  
 5.150 

T-Amateur 
 

24.05-24.25 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 5.150  

T-Amateur 
 

24.25-24.45 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  5.338A   5.532AB   
 กิจการวิทยุน าทาง 

T-IMT 

24.45-24.65 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่  5.338A   5.532AB   
 กิจการวิทยุน าทาง 
 5.533 

T-IMT 

24.65-24.75 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.532B 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่  5.338A   5.532AB   

T-IMT 
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24.75-29.9 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
24.75-25.25 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.532B 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ 
    ทางการบิน   5.338A   5.532AB   

24.75-25.25 
กิจการประจ าที่   5.532AA 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.535 
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที ่

    ทางการบิน   5.338A  5.532AB    

24.75-25.25 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.535 
กิจการเคลื่อนที่  5.338A  5.532AB   

25.25-25.5 กิจการประจ าที่  5.534A 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.536 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.338A  5.532AB   
    กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
25.5-27 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.536B 
 กิจการประจ าที่  5.534A 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.536 
 กิจการเคลื่อนที ่ 5.338A  5.532AB   
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  5.536C 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 5.536A 
27-27.5 
กิจการประจ าที ่
กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม     
   5.536 
กิจการเคลื่อนที ่ 5.338A  5.532AB   

27-27.5 
  กิจการประจ าที่  5.534A 
  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
  กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.536  5.537 
  กิจการเคลื่อนที ่ 5.338A  5.532AB   

27.5-28.5 กิจการประจ าที่  5.537A 
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.484A  5.516B  5.517A  5.539   
    กิจการเคลื่อนที ่
    5.538  5.540 
28.5-29.1 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.484A  5.516B  5.517A  5.523A  

5.539 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.541 
    5.540 
29.1-29.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.516B  5.517A  5.523C  5.523E  

5.535A  5.539  5.541A   
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.541 
    5.540 
29.5-29.9 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.484A  5.484B 
5.516B  5.527A  5.539 

กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(โลกสู่อวกาศ)  5.541 

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
   (โลกสู่อวกาศ) 

29.5-29.9 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.484A  5.484B 
5.516B  5.527A  5.539 

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
(โลกสู่อวกาศ) 

กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(โลกสู่อวกาศ)  5.541 

29.5-29.9 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.484A  5.484B 
5.516B  5.527A  5.539 

กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(โลกสู่อวกาศ)  5.541 

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
   (โลกสู่อวกาศ)  

5.540  5.542 5.525  5.526  5.527  5.529  5.540   5.540  5.542 
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24.75-29.9 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
24.75-25.25 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ)   5.535 
 กิจการเคลื่อนที่  5.338A  5.532AB   
 

T-IMT 

25.25-25.5  กิจการประจ าที่  5.534A 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.536    
 กิจการเคลื่อนที่  5.338A  5.532AB   
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (โลกสู่อวกาศ) 

T-IMT 

25.5-27 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการประจ าที่  5.534A 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.536 
 กิจการเคลื่อนที่   5.338A  5.532AB   
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)   
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (โลกสู่อวกาศ)   
 5.536A  

T-IMT 

27-27.5 กิจการประจ าที่  5.534A 
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)    
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.536   5.537 
 กิจการเคลื่อนที่  5.338A  5.532AB   

T-P12 
T-IMT  
 

27.5-28.5 กิจการประจ าที่   5.537A   
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.484A 
  5.516B  5.517A  5.539   
 กิจการเคลื่อนที่  
 5.538   5.540 

T-P12 
T-IMT  
 

28.5-29.1 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ)   5.484A 
  5.516B  5.523A  5.517A  5.539   
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.541 
 5.540 

T-P12 
T-IMT  
 

29.1-29.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.516B  5.517A 
  5.523C  5.523E  5.535A  5.539  5.541A   
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.541 
 5.540 

T-P12 
T-IMT  
 

29.5-29.9 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.484A 5.484B 
  5.516B  5.527A  5.539   
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ)   5.541  
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 
 
 
 5.540 
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29.9-34.2 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
29.9-30  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.484A  5.484B  5.516B  5.527A 

5.539 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.541  5.543 
    5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542 
30-31   กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.338A 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    5.542 
31-31.3  กิจการประจ าที่  5.338A  5.543B 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการวิจัยอวกาศ  5.544  5.545 
    5.149 
31.3-31.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
31.5-31.8 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ 
   เคลื่อนที่ทางการบิน 

31.5-31.8 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

31.5-31.8 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  

(พาสซีฟ) 
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
กิจการประจ าที ่
กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ 
   เคลื่อนที่ทางการบิน 

5.149  5.546 5.340 5.149 
31.8-32  กิจการประจ าที่  5.547A 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) 
    5.547  5.547B  5.548 
32-32.3  กิจการประจ าที่  5.547A 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) 
    5.547  5.547C  5.548 
32.3-33  กิจการประจ าที่  5.547A 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    5.547  5.547D  5.548 
33-33.4  กิจการประจ าที่  5.547A 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    5.547  5.547E 
33.4-34.2 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.549 
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29.9-34.2 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
29.9-30 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.484A  
  5.484B  5.516B  5.527A  5.539 
  กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 5.541 
  5.543 
 5.525   5.526   5.527   5.538   5.540 

 

30-31 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.338A 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (อวกาศสู่โลก) 

 

31-31.3 กิจการประจ าที่  5.338A  5.543B 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม 
  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการวิจัยอวกาศ   5.544 
 5.149 

 

31.3-31.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 

 

31.5-31.8 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 
 5.149 

 

31.8-32.3 กิจการประจ าที่   5.547A 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) 
  
 
 
 
                           5.547   5.548 

 

32.3-33 กิจการประจ าที่   5.547A  
  กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 5.547   5.548 

 

33-33.4 กิจการประจ าที่   5.547A  
 กิจการวิทยุน าทาง 
  
                           5.547 

 

33.4-34.2 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
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34.2-40 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
34.2-34.7 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ) 
    5.549 
34.7-35.2 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ  5.550 
    5.549 
35.2-35.5 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.549 
35.5-36  กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    5.549  5.549A 
36-37   กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.149  5.550A 
37-37.5  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.550B 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  
    5.547 
37.5-38  กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.550C 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.550B 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  
    5.547 
38-39.5  กิจการประจ าที่  5.550D 
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.550C 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.550B 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  
    5.547 
39.5-40  กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.516B  5.550C 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.550B 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  
    5.547  5.550E 
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34.2-40 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
34.2-34.7 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (โลกสู่อวกาศ) 
 

 

34.7-35.2 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ   
 

 

35.2-35.5 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  
 

 

35.5-36 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ)  
 5.549A 

 

36-37 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.149  5.550A 

 

37-37.5 กิจการประจ าที่    
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.550B 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.547   

T-P6 
T-IMT 

37.5-38 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.550C 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.550B 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 5.547 

T-P6 
T-IMT 

38-39.5 กิจการประจ าที่   5.550D 
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   5.550C 
 กิจการเคลื่อนที่   5.550B 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 5.547 

T-P6 
T-IMT 

39.5-40 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.550C 
 กิจการเคลื่อนที่  5.550B 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 5.547  5.550E 

T-P6 
T-IMT 
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40-47.5 GHz 
กำรก ำหนดใหก้ับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
40-40.5  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.516B  5.550C 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.550B 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)    

5.550E 
40.5-41 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก)  5.550C 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก  5.550B 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน ์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 
 
5.547 

40.5-41 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก)  5.516B 5.550C 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก  5.550B 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ    
   โทรทัศน ์
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก) 
5.547 

40.5-41 
กิจการประจ าที ่
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  

(อวกาศสู่โลก) 5.550C 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก  5.550B 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
 
 
5.547 

41-42.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.516B  5.550C 
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก  5.550B 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
  
 5.547  5.551F  5.551H  5.551I 
42.5-43.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.552 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  5.550B 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149  5.547 
43.5-47  กิจการเคลื่อนที ่ 5.553  5.553A 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
    5.554 
47-47.2  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
47.2-47.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.550C  5.552   
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.553B 
    5.552A 



- 110 - 

 

40-47.5 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
40-40.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.516B  5.550C 
 กิจการเคลื่อนที่  5.550B 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)   

5.550E 

T-P6 
T-IMT 

40.5-41 กิจการประจ าที่  
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก)  5.550C 
 กิจการเคลื่อนที่ทางบก  5.550B  
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  

                           กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
                           กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

 
 
 
 
 
 
 5.547 

T-P6 
T-IMT 

41-42.5 กิจการประจ าที่  
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 5.516B  5.550C 
                           กิจการเคลื่อนที่ทางบก  5.550B 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

                            
 5.547  5.551H  5.551I 

T-P6 
T-IMT 

42.5-43.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.552 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 5.550B 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์  
 5.149  5.547 

T-P6 
T-IMT 

43.5-47 กิจการเคลื่อนที่   5.553  5.553A 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 5.554 

 

47-47.2 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  

T-Amateur 

47.2-47.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.550C  5.552   
 กิจการเคลื่อนที่  5.553B 
 5.552A 
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47.5-55.78 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที่ 3 
47.5-47.9 
กิจการประจ าที่ 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
    (โลกสู่อวกาศ)  5.550C  5.552   
    (อวกาศสู่โลก)  5.516B  5.554A 
กิจการเคลื่อนที่  5.553B 

47.5-47.9 
กิจการประจ าที่ 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.550C  5.552   
กิจการเคลื่อนที่  5.553B 

47.9-48.2 กิจการประจ าที่ 
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.550C  5.552   
 กิจการเคลื่อนที่  5.553B 
  5.552A 
48.2-48.54 
กิจการประจ าที่ 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.550C  5.552   
(อวกาศสู่โลก)  5.516B  5.554A   
5.555B 

กิจการเคลื่อนที่ 

48.2-50.2 
  กิจการประจ าที่ 
  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.516B  5.338A   
    5.550C  5.552   
  กิจการเคลื่อนที่ 

48.54-49.44 
กิจการประจ าที่ 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.550C  5.552   
กิจการเคลื่อนที่ 
5.149  5.340  5.555 

 

49.44-50.2 
กิจการประจ าที่ 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

(โลกสู่อวกาศ)  5.338A  5.550C  5.552   
(อวกาศสู่โลก)  5.516B 5.554A  5.555B 

กิจการเคลื่อนที่ 

 
 
 
 
 
  5.149  5.340  5.555 

50.2-50.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
50.4-51.4 กิจการประจ าที่ 
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.338A  5.550C 
    กิจการเคลื่อนที่ 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
51.4-52.4 กิจการประจ าที่    
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.555C 
    กิจการเคลื่อนที่ 
    5.338A  5.547  5.556   
52.4-52.6 กิจการประจ าที่  5.338A                                                       

กิจการเคลื่อนที่ 
                                                      

 
5.547  5.556    

52.6-54.25 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
   กิจการวิจยัอวกาศ (พาสซีฟ) 
 
   5.340  5.556 
54.25-55.78 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.556A 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 
  5.556B 
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47.5-55.78 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
47.5-47.9 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.550C 5.552   
 กิจการเคลื่อนที่  5.553B 
 
 

 

47.9-48.2 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.550C 5.552   
 กิจการเคลื่อนที่  5.553B 
 5.552A 

 

48.2-50.2 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.338A 
  5.550C  5.552   
 กิจการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.149   5.340   5.555 

 

50.2-50.4 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 

 

50.4-51.4 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ)   5.338A   
       5.550C 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

 

51.4-52.4 กิจการประจ าที่  
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)   5.555C 

 กิจการเคลื่อนที่ 
 5.338A  5.547    5.556    

 

52.4-52.6 กิจการประจ าที่  5.338A 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 5.547  5.556 

 

52.6-54.25  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340   5.556 

 

54.25-55.78 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.556A 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
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55.78-66 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
55.78-56.9 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที่  5.557A 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.556A 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.547  5.557 
56.9-57  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.558A 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.547  5.557 
57-58.2  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.556A 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.547  5.557 
58.2-59  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.547  5.556 
59-59.3  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.556A 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.559 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
59.3-64  กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.559 
    5.138 
64-65   กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    5.547  5.556 
65-66   กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
    กิจการวิจัยอวกาศ 
    5.547 
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55.78-66 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
55.78-56.9 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที่   5.557A 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.556A 
 กิจการเคลื่อนที่   5.558  
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.547 

 

56.9-57 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.558A 
 กิจการเคลื่อนที่   5.558 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.547 

 

57-58.2 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที่    
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.556A  
 กิจการเคลื่อนที่   5.558 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.547 

T-General use 

58.2-59 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.547   5.556 

T-General use 

59-59.3 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที่  
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม   5.556A 
 กิจการเคลื่อนที่   5.558 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง   5.559 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

T-General use 

59.3-64 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม    
 กิจการเคลื่อนที่   5.558   
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง   5.559 
 5.138 

T-General use 

64-65 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 5.547   5.556 

T-General use 

65-66 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  
 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
 กิจการวิจัยอวกาศ  
 5.547 

T-General use 
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66-81 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
66-71   กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.553  5.558  5.559AA 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
    5.554 
71-74   กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
74-76   กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.561 
76-77.5  กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149 
77.5-78  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    กิจการวทิยุหาต าแหน่ง  5.559B 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149 
78-79   กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149  5.560 
79-81   กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149 
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66-81 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
66-71 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่   5.553  5.558  5.559AA 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 5.554 

T-P6 
T-IMT 

71-74 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 

T-Fixed Wireless System 
 

74-76 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.561 

T-Fixed Wireless System 
 

76-77.5 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.149 

T-Amateur  
 

77.5-78 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง  5.559B 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.149 

T-Amateur  
 

78-79 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.149   5.560 

T-Amateur  
 

79-81 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.149 

T-Amateur  
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81-86 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
81-84   กิจการประจ าที่  5.338A 
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  
    5.149  5.561A 
84-86   กิจการประจ าที่  5.338A 
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ)  5.561B 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149 
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81-86 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
81-84 กิจการประจ าที่  5.338A 
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) 
 5.149   5.561A 

T-Fixed Wireless System 
 

84-86 กิจการประจ าที่  5.338A 
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม(โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์  
 5.149 

T-Fixed Wireless System 
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86-111.8 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
86-92   กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
92-94   กิจการประจ าที่  5.338A 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.149 
94-94.1  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.562  5.562A 
94.1-95  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.149 
95-100  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
    5.149  5.554 
100-102  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.341 
102-105  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149  5.341 
105-109.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  5.562B 
    5.149  5.341 
109.5-111.8 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.341 
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86-111.8 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
86-92 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 

 

92-94 กิจการประจ าที่  5.338A 
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 5.149    

 

94-94.1 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.562   5.562A 

 

94.1-95 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 5.149 

 

95-100 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 5.149   5.554    

 

100-102 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340    

 

102-105 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149    

 

105-109.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  5.562B 
 5.149       

 

109.5-111.8 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340    
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111.8-119.98 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
111.8-114.25 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  5.562B 
    5.149  5.341 
114.25-116 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวทิยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.341 
116-119.98 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562C 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.341 
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111.8-119.98 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
111.8-114.25 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  5.562B 
 5.149 

 

114.25-116 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340    

 

116-119.98 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562C 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
  

 



- 123 - 

 

119.98-151.5 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
119.98-122.25 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562C 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.138  5.341 
122.25-123 กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    5.138 
123-130  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์  5.562D 
    5.149  5.554 
130-134  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ)  5.562E 
    กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149  5.562A 
134-136  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
136-141  กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    5.149 
141-148.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.149 
148.5-151.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
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119.98-151.5 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
119.98-122.25 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562C 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.138    

 

122.25-123 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่   5.558  
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 5.138    

T-Amateur 

123-130 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์  
 5.149   5.554 

 

130-134 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 5.562E 
 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่   5.558    
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149   5.562A 

 

134-136 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์

T-Amateur 

136-141 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
 5.149    

T-Amateur 

141-148.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่ 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 5.149 

 

148.5-151.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 
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151.5-158.5 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
151.5-155.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    5.149 
155.5-158.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร์   

5.149     
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151.5-158.5 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
151.5-155.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่   
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 5.149 

 

155.5-158.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่   
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149   
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158.5-200 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
158.5-164 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
164-167  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
167-174.5 กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    5.149  5.562D 
174.5-174.8 กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
174.8-182 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562H 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
182-185  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
185-190  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562H 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
190-191.8 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
191.8-200 กิจการประจ าที ่
    กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
    กิจการเคลื่อนที ่ 5.558 
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
    5.149  5.341  5.554 
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158.5-200 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
158.5-164 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่   
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 

 

164-167 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 

 

167-174.5 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่   5.558    
 5.149    

 

174.5-174.8 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที่   5.558   

 

174.8-182 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562H 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  

 

182-185 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340  

 

185-190 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม  5.562H 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 

 

190-191.8 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340 

 

191.8-200 กิจการประจ าที ่
 กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
 กิจการเคลื่อนที ่  5.558    
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 5.149  5.554 
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200-248 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
200-209  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.341  5.563A 
209-217  กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149  5.341 
217-226  กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  5.562B 
    5.149  5.341 
226-231.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340 
231.5-232 กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
232-235  กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
235-238  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.563A  5.563B 
238-240  กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
240-241  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
241-248  กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
    กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    5.138  5.149 
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200-248 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
200-209 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340  5.563A 

 

209-217 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149   

 

217-226 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ)  5.562B 
 5.149   

 

226-231.5 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340    

 

231.5-232 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนท่ี    
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

 

232-235 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

 

235-238 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.563A  5.563B 

 

238-240 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 

 

240-241 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 

 

241-248 กิจการวิทยุดาราศาสตร์  
 กิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
 5.138  5.149 

T-Amateur 
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248-3 000 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

เขตภูมิภำคที่ 1 เขตภูมิภำคที่ 2 เขตภูมิภำคที ่3 
248-250  กิจการวิทยุสมัครเล่น 
    กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149 
250-252  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
    5.340  5.563A 
252-265  กิจการประจ าที ่
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    กิจการวิทยุน าทาง 
    กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
    5.149  5.554 
265-275  กิจการประจ าที ่
    กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
    กิจการเคลื่อนที ่
    กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
    5.149  5.563A 
275-3 000 (ไม่ได้รับการก าหนด)  5.564A  5.565   
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248-3 000 GHz 
กำรก ำหนดให้กับกิจกำร 

ประเทศไทย เชิงอรรถประเทศไทย 
248-250 กิจการวิทยุสมัครเล่น 

กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  
กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
5.149 

T-Amateur 

250-252 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) 
 5.340   5.563A 

 

252-265 กิจการประจ าที ่
 กิจการเคลื่อนที่  
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 กิจการวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม 
 5.149   5.554 

 

265-275 กิจการประจ าที ่
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ) 
 กิจการเคลื่อนที่    
 กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
 5.149  5.563A 

 

275-3 000 (ไม่ได้รับการก าหนด)   5.564A   5.565    
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ภำคผนวก ก 
รูปแบบและลักษณะทั่วไปของตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่ 

(ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2564) 
 
1. การก าหนดย่านความถี่แต่ละย่านความถี่ แสดงเป็นตารางในหน้าเลขคู่ และตารางในหน้าเลขคี่ โดยใช้
ตารางในหน้าเลขคู ่และตารางในหน้าเลขคีป่ระกอบกัน 
2. ตารางในหน้าเลขคู ่แสดงการก าหนดย่านความถ่ีในเขตภูมิภาคท่ี 3 เขตภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่อง  
  1) ช่องที ่1 แสดงการก าหนดย่านความถ่ีในเขตภูมิภาคท่ี 1 
  2) ช่องที ่2 แสดงการก าหนดย่านความถ่ีในเขตภูมิภาคท่ี 2 
  3) ช่องที ่3 แสดงการก าหนดย่านความถ่ีในเขตภูมิภาคท่ี 3  
 ในกรณีที่ไม่มีเส้นแบ่งช่องระหว่างเขตภูมิภาค  การก าหนดย่านความถี่นั้น ๆ ก าหนดให้ใช้ใน
กิจการเดียวกัน 
 ตารางในหน้าเลขคู่นี้แปลเป็นภาษาไทยจากตารางก าหนดความถี่ในมาตรา 5 ของข้อบังคับวิทยุ  
ป ีค.ศ. 2020 ฉบับภาษาอังกฤษของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
3. กิจการซึ่งขีดเส้นใต้ไว้  กิจการนั้นจัดเป็นกิจการหลักในย่านความถี่นั้น ๆ กิจการหลัก ในตารางก าหนด
คลื่นความถี่ จะเรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งการเรียงล าดับนี้มิได้แสดงล าดับความส าคัญ
มากกว่ากัน หรือแสดงล าดับความส าคัญน้อยกว่ากัน ของกิจการหลักแต่ละกิจการแต่อย่างใด  
4. กิจการซึ่งมิได้ขีดเส้นใต้ไว้  กิจการนั้นจัดเป็นกิจการรองในย่านความถี่นั้น ๆ กิจการรองในตารางก าหนด
คลื่นความถี่ จะเรียงล าดับตามตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส ซึ่งการเรียงล าดับนี้มิได้แสดงล าดับความส าคัญ
มากกว่ากัน หรือแสดงล าดับความส าคัญน้อยกว่ากัน ของกิจการรองแต่ละกิจการแต่อย่างใด  
 สถานีในกิจการรองต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานีในกิจการหลัก และไม่สามารถร้องขอการ
คุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการหลัก 
5. เชิงอรรถระหว่างประเทศเริ่มต้นจากข้อ 5.53 เรียงตามล าดับจนถึงข้อ 5.565  ในบางข้อ เช่น ข้อ 5.63 
และ ข้อ 5.81 เป็นต้น ไม่ปรากฏในตารางก าหนดคลื่นความถี่ เนื่องจากเชิงอรรถดังกล่าวถูกยกเลิกแล้ว  
ข้อ 5.53 ถึง ข้อ 5.565 เป็นข้อก าหนดในมาตรา 5 ของข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ  
6. ตัวเลขที่ปรากฏทางด้านขวาของกิจการและตัวเลขที่ปรากฏด้านล่างขอบการก าหนดย่านความถี่วิทยุ   
เป็นเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือก าหนดย่านความถี่นั้น ๆ เชิงอรรถที่ปรากฏทาง
ด้านขวาของกิจการใด ให้ใช้เชิงอรรถดังกล่าวกับกิจการนั้นเท่านั้น เชิงอรรถที่ปรากฏด้านล่างของการ
ก าหนดย่านความถ่ีใด ให้ใช้เชิงอรรถนั้นกับการก าหนดย่านความถ่ีนั้นทั้งย่าน 
 โดยจะแสดงเฉพาะเชิงอรรถระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดคลื่นความถี่ของประเทศ
ไทยเท่านั้น 
7. ตารางในหน้าเลขคี ่แสดงการก าหนดย่านความถี่ของประเทศไทย  
 7.1 ตารางแบ่งออกเป็น 2 ช่อง  
      1) ช่องที่ 1 แสดงการก าหนดย่านความถี่ของประเทศไทย ซึ่งการก าหนดย่านความถี่
สอดคล้องกับการก าหนดย่านความถี่ในเขตภูมิภาคที่ 3 
      2) ช่องที ่2 แสดงเชิงอรรถประเทศไทย  
 7.2 ในแต่ละแถวของตาราง หากมีการแรเงา หมายความว่า การก าหนดย่านความถี่นั้นของ
ประเทศไทยแตกต่างกับการก าหนดย่านความถีน่ั้นของเขตภูมิภาคที่ 3 
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8. ตารางก าหนดคลื่นความถี่ของประเทศไทย จัดท าขึ้นตามแนวทางในการจัดท าตารางก าหนดคลื่นความถี่
ตามหลักสากล ดังนี้ 
 1) ก าหนดย่านความถ่ีส่วนใหญ่ ส าหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการก าหนดความถี่ในเขตภูมิภาคที่ 3 
ทุกกิจการ  
 2) ก าหนดย่านความถี่บางย่านความถี่เฉพาะกิจการบางกิจการ เหมือนการก าหนดความถี่ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 โดยก าหนดเฉพาะกิจการที่ใช้ประโยชน์ในประเทศไทย 
 3) ก าหนดย่านความถี่บางย่านความถี่ ส าหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการก าหนดความถี่ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 ทุกกิจการ โดยก าหนดกิจการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไว้ด้วย ทั้งนี้ กิจการที่ก าหนดเพ่ิมเติมเป็นไปตาม
เชิงอรรถระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง 
 4) ก าหนดย่านความถี่บางย่านความถี่ ส าหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการก าหนดความถี่ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 โดยปรับระดับสถานะของกิจการหลักบางกิจการลงเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีในประเทศไทย 
 5) ก าหนดย่านความถี่บางย่านความถี่ ส าหรับกิจการต่าง ๆ เหมือนการก าหนดความถี่ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 หรือเหมือนเฉพาะกิจการบางกิจการ หรือเหมือนเฉพาะแถบคลื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของย่าน
ความถีน่ั้น โดยลดระดับสถานะของกิจการหลักบางกิจการลงเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์
กับการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีในประเทศไทย 
 6) ก าหนดย่านความถี่บางย่านความถี่ส าหรับกิจการต่าง ๆ ไม่เหมือนการก าหนดความถี่ของเขต
ภูมิภาคที่ 3 ทั้งนี ้กิจการที่ก าหนดเป็นไปตามเชิงอรรถระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง 
9. ภาคผนวก ข แสดงการแบ่งเขตภูมิภาค ค าอธิบายค าศัพท์และความหมายที่ใช้ในตารางก าหนดคลื่น
ความถี่ฉบับนี้ 
10. ภาคผนวก ค สรุปสาระส าคัญของมาตรา ภาคผนวก ข้อมติที่ และข้อเสนอแนะที่อ้างอิงในเชิงอรรถ
ระหว่างประเทศ 
11. ภาคผนวก ง แสดงค าแปลภาษาไทยและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
12. เชิงอรรถระหว่างประเทศ แสดงรายละเอียดของเชิงอรรถ 5.53 ถึง 5.565 ซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็น
ภาษาไทยจากมาตรา 5 ของข้อบังคับวิทยุ ปี ค.ศ.2019 ฉบับภาษาอังกฤษของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ  เชิงอรรถซึ่งมีวงเล็บ (WRC-97)  หรือวงเล็บ (WRC-2000)  หรือวงเล็บ (WRC-03)  หรือวงเล็บ 
(WRC-07) หรือวงเล็บ (WRC-12) หรือวงเล็บ (WRC-15) หรือวงเล็บ (WRC-19) ก ากับต่อท้ายเชิงอรรถไว้ด้วย
นั้น เชิงอรรถดังกล่าวนี้บางเชิงอรรถเป็นเชิงอรรถเดิมซึ่งมีการปรับปรุงข้อความใหม่ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับปรุงในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมในปี  ค.ศ. นั้น ๆ และ
เชิงอรรถดังกล่าวบางเชิงอรรถเป็นเชิงอรรถใหม่ ซึ่งมีการบรรจุเพ่ิมเติมไว้ในมาตรา 5 ของข้อบังคับวิทยุในการ
ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมในปี ค.ศ. นั้น ๆ (หมายเหตุ WRC-97  WRC-2000  WRC-03  
WRC-07 WRC-12 WRC-15 WRC-19 หมายถึง การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมในปี  ค.ศ.
1997  ปี ค.ศ. 2000  ปี ค.ศ. 2003 ปี ค.ศ. 2007 ปี ค.ศ. 2012 ปี ค.ศ. 2015 และปี ค.ศ. 2019 
ตามล าดับ) 
13. เชิงอรรถ ตามที่อ้างอิงไว้ในช่องที่  2 ของตารางก าหนดคลื่นความถี่ของประเทศไทย ในหน้าเลขคี่   
แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีในย่านความถ่ีต่าง ๆ ของประเทศไทย  
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ภำคผนวก ข 
ค ำศัพท์และควำมหมำย ซึ่งใช้ในตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่ 

(ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2564) 
 

1. เขตภูมิภาค 
 เขตภูมิภำคตำมตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่ แบ่งออกเป็น 3 เขตภูมิภำค ดังนี้ 

 
 เขตภูมิภาคที่ 1:  เขตภูมิภาคท่ี 1 ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตแนวเส้น A ทางทิศตะวันออกไปจนสุด
เขตแนวเส้น B ทางทิศตะวันตก ยกเว้นดินแดนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตแนว
ดังกล่าว นอกจากนี้ เขตภูมิภาคที่ 1 ยังรวมถึงดินแดนทั้งหมดของประเทศอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน 
ตุรก ียูเครน และพ้ืนที่ทางตอนเหนือของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตแนวเส้น A ไปจนถึงเขตแนว
เส้น C 
 เขตภูมิภาคที่ 2:  เขตภูมิภาคท่ี 2 ประกอบด้วยพ้ืนที่ในเขตแนวเส้น B ทางทิศตะวันออกไปจนสุด
เขตแนวเส้น C ทางทิศตะวันตก  
 เขตภูมิภาคที่ 3:  เขตภูมิภาคท่ี 3 ประกอบด้วยพ้ืนที่ในเขตแนวเส้น C ทางทิศตะวันออกไปจนสุด
เขตแนวเส้น A ทางทิศตะวันตก ยกเว้นดินแดนของประเทศอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย 
จอร์เจีย คาซัคสถาน มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ตุรกี ยูเครน และ
พ้ืนที่ทางตอนเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย นอกจากนี้ เขตภูมิภาคที่ 3 ยังรวมถึงดินแดนของสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่านที่ตั้งนอกเขตแนวดังกล่าว 
 เส้น A:  เส้น A เริ่มต้นจากขั้วโลกเหนือไปตามเส้นเมอริเดียน 40° ตะวันออกของกรีนิชถึงเส้น
ขนาน 40° เหนือ จากนั้น ลากเส้นตรงตามส่วนโค้งของโลกไปถึงจุดตัดของเส้นเมอริเดียน 60° ตะวันออก
กับเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ จากนั้นลากตามเส้นเมอริเดียน 60° ตะวันออกไปถึงข้ัวโลกใต้ 
 เส้น B:  เส้น B เริ่มต้นจากขั้วโลกเหนือไปตามเส้นเมอริเดียน 10° ตะวันตกของกรีนิชไปถึงจุดตัด
กับเส้นขนาน 72° เหนือ จากนั้นลากเส้นตรงตามส่วนโค้งของโลกไปถึงจุดตัดของเส้นเมอริเดียน 50° 



- 136 - 

 

ตะวันตกกับเส้นขนาน 40° เหนือ จากนั้น ลากเส้นตรงตามส่วนโค้งของโลกไปถึงจุดตัดกับเส้นเมอริเดียน 
20° ตะวันตกกับเส้นขนาน 10° ใต ้จากนั้นลากตามเส้นเมอริเดียน 20° ตะวันตกไปถึงข้ัวโลกใต้ 
 เส้น C:  เส้น C เริ่มต้นจากขั้วโลกเหนือ ตามส่วนโค้งของโลกไปถึงจุดตัดของเส้นขนาน 65° 30 
ลิปดาเหนือกับเขตแดนระหว่างประเทศในช่องแคบเบริง จากนั้น ลากเส้นตรงตามส่วนโค้งของโลกไปถึง
จุดตัดของเส้นเมอริเดียน 165° ตะวันออกของกรีนิชกับเส้นขนาน 50° เหนือ จากนั้นลากเส้นตรงตามส่วน
โค้งของโลกไปถึงจุดตัดของเส้นเมอริเดียน 170° ตะวันตกกับเส้นขนาน 10° เหนือ จากนั้นลากตามเส้น
ขนาน 10° เหนือไปถึงจุดตัดกับเส้นเมอริเดียน 120° ตะวันตก จากนั้นลากตามเส้นเมอริเดียน  120° 
ตะวันตกไปถึงข้ัวโลกใต้ 
2. การก าหนดเพิ่มเติม 
 1)  การก าหนดเพ่ิมเติม ในพ้ืนที่ที่เล็กกว่าเขตภูมิภาค  หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง  เป็นการ
ก าหนดย่านความถี่นั้น ๆ ในพ้ืนที่นั้น หรือในประเทศนั้น  ส าหรับกิจการใดกิจการหนึ่ง หรือหลายกิจการ 
เพ่ิมเติมจากกิจการที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดคลื่นความถี่  
 2)  ในกรณีที่เชิงอรรถมิได้ระบุข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการที่ก าหนดเพ่ิมเติม หรือระบุข้อจ ากัดใน
การด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากข้อจ ากัดที่ให้ด าเนินกิจการที่ก าหนดเพ่ิมเติมเฉพาะในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกรณีนี้  สถานีในกิจการที่ก าหนดเพ่ิมเติมมีสิทธิในการ
ด าเนินกิจการเท่าเทียมกับสถานีในกิจการหลักอ่ืน ๆ  
 3)  นอกจากข้อจ ากัดที่ให้ด าเนินกิจการเฉพาะในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง
แล้ว ในกรณีที่มีการก าหนดข้อจ ากัดใด ๆ เพ่ิมเติม  ข้อก าหนดนั้น ๆ จะระบุไว้ในเชิงอรรถของตาราง
ก าหนดคลื่นความถี ่
3. การก าหนดเผื่อเลือก 
 1)  การก าหนดในพ้ืนที่ที่เล็กกว่าเขตภูมิภาค  หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นการก าหนดย่าน
ความถี่ส าหรับกิจการอ่ืน  แทนกิจการที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดคลื่นความถี่ในพ้ืนที่นั้นหรือในประเทศ
นั้น  
 2)  ในกรณีที่เชิงอรรถ มิได้ระบุข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการที่ก าหนดแทนตามข้อ 1 หรือระบุ
ข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากข้อจ ากัดที่ให้ด าเนินกิจการเฉพาะในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกรณีนี้  สถานีในกิจการนี้มีสิทธิในการด าเนินกิจการเท่าเทียมกับ
สถานีในกิจการหลักอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือในประเทศอ่ืน ๆ 
 3)  นอกจากข้อจ ากัดที่ให้ด าเนินกิจการเฉพาะในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง
แล้ว ในกรณีที่มีการก าหนดข้อจ ากัดใด ๆ เพ่ิมเติม  ข้อก าหนดนั้น ๆ จะระบุไว้ในเชิงอรรถของตาราง
ก าหนดคลื่นความถี ่
4. ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน 
 เชิงอรรถนี้ ใช้ในกรณีที่การจัดเป็นกิจการหลัก หรือการจัดเป็นกิจการรองในประเทศใดประเทศ
หนึ่ง แตกต่างจากการจัดเป็นกิจการหลัก หรือการจัดเป็นกิจการรองในเขตภูมิภาคนั้น ซึ่งบางกรณีเป็นการ
ยกระดับจากกิจการรองเป็นกิจการหลัก ตัวอย่าง เช่น ข้อ 5.204 เป็นต้น  
5. การรบกวนอย่างรุนแรง 
 การรบกวนอย่างรุนแรง หมายถึง การรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการท างานของกิจการวิทยุน าทาง 
หรือ กิจการเพ่ือความปลอดภัย หรือ การรบกวนที่ท าให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรง หรือขัดขวาง หรือ 
ขัดจังหวะเป็นช่วง ๆ ต่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ ตามข้อบังคับวิทยุ 
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6. ควำมหมำยของกิจกำร สถำนี และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์: กิจการซึ่งรับ-ส่ง คลื่นวิทยุเพ่ือส่งหรือแพร่เสียง ภาพ
และเสียง หรือสิ่งอื่นใดซ่ึงสามารถให้เข้าใจความหมายได้ด้วยคลื่นความถี่ เพ่ือให้บุคลทั่วไปรับได้โดยตรง 
 กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม: กิจการซึ่งรับ-ส่งคลื่นวิทยุเพ่ือส่งสัญญาณ 
หรือทวนสัญญาณผ่านสถานีอวกาศ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง 
 กิจการประจ าที่:  กิจการซ่ึงรับ – ส่งคลื่นวิทยุระหว่างจุดประจ าที่ ซึ่งก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 สถานีฐานลอยระยะสูง หมายถึง สถานีที่ตั้งบนฐานลอย ณ ระดับความสูง 20 ถึง 50 กิโลเมตร  
ณ ต าแหน่งประจ าที ่ซึ่งก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในเชิงสัมพัทธ์กับโลก 
 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม:  กิจการซ่ึงรับ - ส่งคลื่นวิทยุระหว่างสถานีภาคพ้ืนดิน ณ ต าแหน่ง
ที่ก าหนด เมื่อใช้ดาวเทียมหนึ่งดวงหรือใช้ดาวเทียมมากกว่าหนึ่งดวง ต าแหน่งที่ก าหนดอาจเป็นจุดประจ าที่ 
ซึ่งก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือจุดประจ าที่ใด ๆ ภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด ในบางกรณี กิจการนี้รวมถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมกับดาวเทียม ซึ่งอาจด าเนินงานในกิจการระหว่างดาวเทียมด้วย กิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียมยังอาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของกิจการวิทยุคมนาคมอวกาศอื่น ๆ 
 สถานีภาคพื้นดิน: สถานีที่ตั้งบนพื้นผิวโลก หรือ สถานีที่อยู่ภายในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของโลก 
ซ่ึง 

- ติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศอย่างน้อยหนึ่งสถานี หรือ 
- ติดต่อสื่อสารกับสถานีภาคพ้ืนดินอย่างน้อยหนึ่งสถานี โดยติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมอย่าง

น้อยหนึ่งดวง 
 สถานีภาคพื้นโลก: สถานีที่ด าเนินกิจการบนพ้ืนโลก ซึ่งมิได้ติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศ หรือ
ติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม 
 ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ: ข่ายเชื่อมโยงจากสถานีภาคพ้ืนดิน ซ่ึงตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งใด ๆ 
เชื่อมโยงไปยังสถานีอวกาศ หรือ เชื่อมโยงจากสถานีอวกาศไปยังสถานีภาคพ้ืนดิน โดยส่งข้อมูลข่าวสารใน
กิจการวิทยุคมนาคมอวกาศกิจการต่างๆ นอกเหนือจากกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม สถานีภาคพ้ืนดิน
ข้างต้นอาจตั้งอยู่ ณ จุดประจ าที่ ซึ่งก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรืออาจตั้งอยู่ ณ จุดประจ าที่ใด ๆ ภายใน
พ้ืนที่ซึ่งก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 กิจการระหว่างดาวเทียม:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุเพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียม 
 กิจการปฏิบัติการอวกาศ:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุที่เกี่ยวข้องเฉพาะการปฏิบัติการของยาน
อวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามในอวกาศ โทรมาตรอวกาศ และการสั่งงานระยะไกลทางอวกาศ 
 กิจการเคลื่อนที่:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุระหว่างสถานีเคลื่อนที่และสถานีทางบก หรือ
ระหว่างสถานีเคลื่อนที ่ 
 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม: กิจการซ่ึงรับ - ส่งคลื่นวิทยุ 

- ระหว่างสถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่และสถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรือสถานีอวกาศมากกว่า
หนึ่งสถานี หรือระหว่างสถานีอวกาศในกิจการนี้ หรือ 

- ระหว่างสถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่โดยผ่านสถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรือสถานีอวกาศ
มากกว่าหนึ่งสถานี 

กิจการนี้อาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินกิจการ 

 กิจการเคลื่อนที่ทางบก:  กิจการเคลื่อนที่ระหว่างสถานีฐานและสถานีเคลื่อนที่ทางบก หรือ
ระหว่างสถานีเคลื่อนที่ทางบก 
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 กิจการเคลื่อนที่ทางบกผ่านดาวเทียม:  กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งมีสถานีภาคพ้ืนดิน
เคลื่อนที ่ตั้งอยู่บนพื้นดิน 
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล:  กิจการเคลื่อนที่ระหว่างสถานีฝั่งและสถานีเรือ หรือระหว่างสถานีเรือ 
หรือระหว่างสถานีสื่อสารบริเวณเรือ สถานียานช่วยชีวิตและสถานีวิทยุบอกต าแหน่งฉุกเฉินอาจเข้าร่วม
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลนี้ได้ด้วย 
 กิจการปฏิบัติการท่าเรือ: กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ที่ใช้งานภายในหรือใกล้เคียงบริเวณท่าเรือ 
ระหว่างสถานีฝั่งและสถานีเรือ หรือระหว่างสถานีเรือด้วยกัน ใช้ส่งข่าวสารเฉพาะในการปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และความปลอดภัยของเรือ และในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความ
ปลอดภัยของบุคคล 
 กิจการการเคลื่อนที่ ของเรือ : กิจการเพ่ือความปลอดภัย ในกิจการเคลื่อนที่ ทางทะเล 
นอกเหนือจากกิจการปฏิบัติการท่าเรือ ระหว่างสถานีฝั่งและสถานีเรือหรือระหว่างสถานีเรือด้วยกัน ใช้ส่ง
ข่าวสารเฉพาะเรื่องการเคลื่อนที่ของเรือ  
 กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม:  กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งมีสถานีภาคพ้ืนดิน
เคลื่อนทีต้ั่งอยู่บนเรือ สถานียานช่วยชีวิตและสถานีวิทยุบอกต าแหน่งฉุกเฉินอาจเข้าร่วมกิจการนี้ได้ด้วย 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน:  กิจการเคลื่อนที่ระหว่างสถานีทางการบินและสถานีอากาศยาน หรือ
ระหว่างสถานีอากาศยาน ซึ่งสถานียานช่วยชีวิตอาจเข้าร่วมกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนี้ด้วย ในกรณีของ
สถานีวิทยุบอกต าแหน่งฉุกเฉินอาจเข้าร่วมกิจการนี้ด้วยโดยใช้คลื่นความถ่ีซึ่งก าหนดให้ใช้ในเหตุประสบภัย
และในภาวะฉุกเฉิน  
 สถานีทางการบิน: สถานีทางบกในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ในบางกรณี สถานีทางการบินอาจ
ตั้งอยู่บนเรือ หรือตั้งอยู่บนแท่นกลางทะเล 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์:  กิจการเคลื่อนที่ทางการบินซึ่งสงวนไว้เพ่ือ
การสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  และการบินตามปกติ  ในเส้นทางบินพลเรือนในประเทศหรือระหว่าง
ประเทศเป็นหลัก  
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ :  กิจการเคลื่อนที่ทางการบินที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานทางการบินนอกเส้นทางบินพล
เรือนในประเทศหรือระหว่างประเทศเป็นหลัก  
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม:  กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งมีสถานีภาคพ้ืนดิน
เคลื่อนที่ตั้งอยู่บนอากาศยาน สถานียานช่วยชีวิตและสถานีวิทยุบอกต าแหน่งฉุกเฉินอาจเข้าร่วมกิจการนี้ได้
ด้วย 
 กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียมในเส้นทางบินพาณิชย์ :  กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ผ่านดาวเทียมซึ่งสงวนไว้เพ่ือการสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการบินตามปกติในเส้นทางบินพล
เรือนในประเทศหรือระหว่างประเทศเป็นหลัก 
  กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียมนอกเส้นทางบินพาณิชย์: กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ผ่านดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารที่เก่ียวกับการประสานงานทางการบินนอกเส้นทางบินพลเรือนในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศเป็นหลัก  
 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุเพ่ือวัตถุประสงค์ของวิทยุ
ตรวจการณ์และตรวจค้นหาต าแหน่ง ความเร็ว และ/หรือลักษณะอ่ืนๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการได้มาซึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่ง ความเร็ว และ/หรือลักษณะอ่ืน ๆ โดยอาศัยคุณสมบัติของการแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุ 
 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม :  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา โดยใช้สถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรือมากกว่าหนึ่งสถานี 
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 กิจการนี้อาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนิน
กิจการ 
 กิจการวิทยุน าทาง: กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาเพ่ือวัตถุประสงค์ของวิทยุน าทาง 
 กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม:  กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของวิทยุน าทาง 
 กิจการนี้อาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนิน
กิจการ 
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเล:  กิจการวิทยุน าทางเพ่ือประโยชน์และเพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินเรือ 
 กิจการวิทยุน าทางทางทะเลผ่านดาวเทียม:  กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียมที่สถานีภาคพ้ืนดิน
ถูกติดตั้งบนเรือ  

กิจการวิทยุน าทางทางการบิน:  กิจการวิทยุน าทางเพ่ือประโยชน์และเพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ 
 กิจการวิทยุน าทางทางการบินผ่านดาวเทียม : กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียมที่สถานี
ภาคพ้ืนดินถูกติดตั้งบนอากาศยาน  

กิจการวิทยุหาต าแหน่ง:  กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาเพ่ือวัตถุประสงค์ของวิทยุหา
ต าแหน่ง 
 กิจการวิทยุหาต าแหน่งผ่านดาวเทียม:  กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
เพ่ือวัตถุประสงค์ของวิทยุหาต าแหน่ง 
 กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา :  กิจการวิทยุคมนาคมซึ่งใช้เพ่ืองานอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการ 
อุทกศาสตร์ การสังเกตการณ์ และการส ารวจ  
 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุระหว่างสถานีภาคพ้ืนดินและ
สถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรือมากกว่าหนึ่งสถานี โดยอาจรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างสถานีอวกาศ เพ่ือการ
ส่ง การรับข่าวสาร ดังนี้ 

  – ข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะของโลก และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
สถานะของสิ่งแวดล้อม จากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟ หรืออุปกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซีฟ ที่ติดตั้งบน
ดาวเทียม 

 – ข่าวสารดังกล่าว ข้างต้นจากอากาศยาน หรือจากภาคพ้ืนโลก 
 – ข่าวสารดังกล่าวที่อาจเผยแพร่ไปยังสถานีภาคพ้ืนดินในระบบที่เกี่ยวข้อง 
 – ทั้งนี้ อาจรวมถึงการสอบถามระหว่างกันและกันด้วย 

กิจการนี้อาจรวมถึงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจ าเป็นในการด าเนิน
กิจการ 

อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟ หมายถึง อุปกรณ์ตรวจวัดในกิจการส ารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม หรือในกิจการวิจัยอวกาศ โดยการได้มาซึ่งข้อมูล อาศัยการส่ง และการรับคลื่นวิทยุ 

อุปกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซีฟ หมายถึง อุปกรณ์ตรวจวัดในกิจการส ารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม หรือในกิจการวิจัยอวกาศ โดยการได้มาซึ่งข้อมูล อาศัยการรับคลื่นวิทยุที่มีแหล่งก าเนิดตาม
ธรรมชาติ 
 กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม :  กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมเพ่ือวัตถุประสงค์ด้าน
อุตุนิยมวิทยา 
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 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุเพ่ือวัตถุประสงค์ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคนิค และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ โดยการส่งความถี่วิทยุที่ก าหนดไว้ การส่งสัญญาณเวลา หรือ 
ส่งทั้งความถี่วิทยุที่ก าหนดไว้  และสัญญาณเวลา ซึ่งมีความเท่ียงตรงสูง เพ่ือให้รับไปใช้งานได้โดยทั่วไป 
 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม :  กิจการความถี่มาตรฐานและ
สัญญาณเวลาที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียม ส่งความถ่ีมาตรฐานและสัญญาณเวลา โดยกิจการนี้ อาจรวมถึง
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินกิจการ 
 กิจการวิจัยอวกาศ:  กิจการซึ่งรับ – ส่งคลื่นวิทยุที่ใช้ยานอวกาศหรือวัตถุอ่ืน ๆ ในอวกาศ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี 

 อวกาศห้วงลึก หมายถึง อวกาศ ซึ่งห่างไกลจากโลก เท่ากับหรือมากกว่า 2 ล้านกิโลเมตร 
 กิจการวิทยุสมัครเล่น:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุเพ่ือวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนตนเอง ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน และในการทดสอบทางเทคนิคโดยนักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้แก่ บุคคลที่
ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสนใจในเรื่องวิทยุสื่อสารเป็นการส่วนตัว มิใช่เพ่ือผลประโยชน์ทาง
การเงิน  
 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุที่ใช้สถานีอวกาศบนดาวเทียม
เพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 กิจการวิทยุดาราศาสตร์:  กิจการที่เกี่ยวข้องกับงานดาราศาสตร์ในการรับคลื่นวิทยุจากอวกาศ 
 กิจการเพื่อความปลอดภัย:  กิจการซึ่งรับ - ส่งคลื่นวิทยุใด ๆ ที่ใช้เป็นการถาวร หรือใช้เป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

กิจการพิเศษ:  กิจการที่ไม่ได้นิยามไว้ในข้อบังคับวิทยุ น ามาใช้เป็นกรณีเฉพาะเพ่ือประโยชน์ทั่วไป
และไม่ต้องมีหนังสือตอบโต้กับสาธารณะ 
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ภำคผนวก ค 
มำตรำ ภำคผนวก ข้อมติที่ และข้อเสนอแนะท่ีอ้ำงอิงในเชิงอรรถระหว่ำงประเทศ 

(ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2564)) 
 

“ข้อบังคับวิทยุ” หมายถึง ข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2020 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
“มำตรำ” หมายถึง มาตราของข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2020 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
รวมทั้งข้อก าหนดของมาตราต่างๆ ด้วย ตัวอย่าง เช่น ข้อ 5.29 ข้อ 9.11A ข้อ 21.16.2 เป็นข้อก าหนด
ของมาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 21 ตามล าดับ 
“ภำคผนวก” หมายถึง ภาคผนวกของข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2020 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ 
“ข้อมติ” หมายถึง ข้อมติของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
“ข้อเสนอแนะ” หมายถึง ข้อเสนอแนะในข้อบังคับวิทยุ ฉบับปี ค.ศ. 2020 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ 
“ข้อเสนอแนะ ITU-R” หมายถึง ข้อเสนอแนะของส านักงานวิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ 
“ส ำนักงำนวิทยุคมนำคม” หมายถึง ส านักงานวิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
“หน่วยงำนอ ำนวยกำรของรัฐ” หมายถึง หน่วยงานอ านวยการของรัฐใด ๆ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีในธรรมนูญของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ อนุสัญญาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ และข้อบังคับทางการบริหาร 
 
หมายเหตุ แก้ไขข้อความ “หน่วยงานของรัฐ” เป็น “หน่วยงานอ านวยการของรัฐ” เพ่ือให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของกฎหมาย 
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ภำคผนวก ง 
ค ำแปลภำษำไทย และค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 

(ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2564)) 
1. หมวดกิจกำร (Service) (เรียงตำมล ำดับอักษรไทย) 

ค ำแปล ค ำศัพท์ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ broadcasting service 
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม broadcasting-satellite service  
กิจการเคลื่อนที่ mobile service 
กิจการการเคลื่อนที่ของเรือ ship movement service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน aeronautical mobile service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ aeronautical mobile (OR) service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ aeronautical mobile (R) service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม aeronautical mobile-satellite service 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม 
นอกเส้นทางบินพาณิชย์ 

aeronautical mobile-satellite (OR) service 

กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม 
ในเส้นทางบินพาณิชย์ 

aeronautical mobile-satellite (R) 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
ดาวเทียม 

standard frequency and time signal-
satellite service 

กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา meteorological aids service 
กิจการปฏิบัติการท่าเรือ port operations service 
กิจการปฏิบัติการอวกาศ space operation service 
กิจการประจ าที่ fixed service 
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม fixed-satellite service 
กิจการระหว่างดาวเทียม inter-satellite service 
กิจการวิจัยอวกาศ space research service 
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ radio astronomy service 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา radiodetermination service 
กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่าน
ดาวเทียม 

radiodetermination-satellite service 

กิจการวิทยุน าทาง radionavigation service 
กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม radionavigation-satellite service 
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กิจการวิทยุน าทางทางการบิน aeronautical radionavigation service 
กิจการวิทยุน าทางทางการบินผ่านดาวเทียม aeronautical radionavigation-satellite 

service 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล maritime radionavigation service 
กิจการวิทยุน าทางทางทะเลผ่านดาวเทียม maritime radionavigation- satellite service 
กิจการวิทยุสมัครเล่น amateur service 
กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม amateur-satellite service 
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง radiolocation service 
กิจการวิทยุหาต าแหน่งผ่านดาวเทียม radiolocation-satellite service 
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม Earth exploration-satellite service 
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม meteorological-satellite service 
กิจการเพ่ือความปลอดภัย safety service 
กิจการพิเศษ special service 
(R)  :  route  หมายถึง ในเส้นทางบินพาณิชย์ 
(OR)   :  off – route หมายถึง นอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
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2. หมวดค ำศัพท์เฉพำะซึ่งปรำกฏในตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่ 

ค ำแปล ค ำศัพท์ 
การระบุบ่งชี้ดาวเทียม Satellite identification 
พาสซีฟ Passive 
แจ้งเหตุประสบภัย Distress and calling 
แจ้งเหตุประสบภัยผ่านดีเอสซี Distress and calling via DSC 
โลกสู่อวกาศ Earth-to-Space 
วิทยุบอกต าแหน่ง Radiobeacon 
อวกาศสู่โลก Space-to-Earth 
อวกาศสู่อวกาศ Space-to-Space 
อวกาศห้วงลึก Deep space 
แอกทีฟ active 

 
DSC :digital selective calling  หมายถงึ การเรียกอย่างจ าเพาะเจาะจงโดยใช้วิธีดิจิทัล 
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3. หมวดค ำศัพท์เฉพำะซึ่งปรำกฏในเชิงอรรถระหว่ำงประเทศ (เรียงตำมล ำดับหมำยเลขเชิงอรรถ) 

เชิงอรรถ 
ระหว่ำงประเทศ 

 
ค ำแปล 

 
ค ำศัพท ์

5.60 ระบบวิทยุน าทางซึ่งส่งคลื่นเป็นห้วง ๆ Pulsed radionavigation systems 
5.67A ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก Equivalent isotropically radiated 

power (e.i.r.p.) 
5.73 สถานีวิทยุบอกต าแหน่ง Radio beacon station 
5.79 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการน าทาง Navigational Data (NAVDAT) 
5.79A ระบบข่าวสารเกี่ยวกับการน าทาง Navigational Telex (NAVTEX) 
5.79A องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization 

(IMO) 
5.80 วิทยุบอกต าแหน่งแบบรอบทิศทาง Non-directional beacon 
5.82 โทรเลขแบบแถบคลื่นแคบซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง Narrow-band direct-printing telegraphy 
5.90 การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุซึ่งแพร่กระจาย

ไปเหนือพ้ืนดิน 
Ground-wave propagation 

5.92 ก าลังส่งออกอากาศเฉลี่ย Radiated mean power 
5.97 ระบบช่วยน าทางพิสัยไกล Loran system (Loran: Long range aid 

to navigation) 
5.104 สถานีทุ่นลอยทางสมุทรศาสตร์ Oceanographic buoy station 
5.109 การเรียกอย่างจ าเพาะเจาะจงโดยใช้วิธีดิจิทัล Digital selective calling (DSC) 
5.115 ความถี่อ้างอิง Reference frequency 
5.132 ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล Maritime Safety Information (MSI) 
5.138 การประยุกต์ใช้พลังงานความถี่วิทยุในด้าน

อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
Industrial, scientific and medical (ISM) 
applications 

5.154 ก าลังยอดคลื่น Peak envelope power 
5.156 เครื่องส่งวิทยุอัตโนมัติเพ่ือส่งข้อมูลทาง

อุตุนิยมวิทยา 
Radiosonde 

5.162A เรดาร์ตรวจความเร็วและทิศทางลม Wind profiler radar 
5.180 เครื่องส่งวิทยุบอกต าแหน่ง Marker beacon 
5.180 แถบคลื่นป้องกันการรบกวน guardband 
5.227 ระบบระบุบ่งชี้อัตโนมัติ Automatic Identification System (AIS) 

5.258 ระบบเครื่องช่วยอากาศยานลงสู่ พ้ืนโดยบอก
แนวร่อน 

Instrument Landing System (glide 
path) 

5.264 ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง Power flux-density (pfd) 

5.266 วิทยุก าลังส่งต่ าเพ่ือบอกต าแหน่งในภาวะฉุกเฉิน 
ผ่านดาวเทียม 

Low power satellite emergency 
position-indicating radio beacon 

5.268 มุมที่คลื่นแพร่ลงมา Angle of arrival 
5.287 การติดต่อสื่อสารบริเวณเรือ On-board communication 
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หมายเหตุ ค าศัพท์เฉพาะข้างต้นนี้ปรากฏอยู่ในเชิงอรรถระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ด้วย 
 

5.337 เครื่องทวนสัญญาณ Transponder 
เชิงอรรถ 

ระหว่ำงประเทศ 
 

ค ำแปล 
 

ค ำศัพท ์
5.351 ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ Feeder link 

 
5.364 ความหนาแน่นของก าลังส่งออกอากาศสมมูล

แบบไอโซทรอปิกสูงสุด 
Peak e.i.r.p. density 

5.364 ความหนาแน่นของก าลังส่งออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปิกเฉลี่ย 

Mean e.i.r.p. density 

5.379C ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังรวม Aggregate power flux-density 
5.388A สถานีฐานลอยระยะสูง High altitude platform station (HAPS) 
5.388B ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังของช่องความถี่วิทยุ

ช่องเดียวกัน 
Co-channel power-flux density 

5.391 ระบบเคลื่อนที่ซึ่ งการใช้ความถี่วิทยุมีความ
หนาแน่นในการใช้งานสูง 

High-density mobile system 

5.410 ระบบโทรโปรเฟียริคสแกตเตอร์ Tropospheric scatter system 
5.414A ค่าเริ่มต้นที่จะต้องด าเนินการประสานงาน Threshold for coordination 
5.425 ระบบประจ าเรือซึ่งท าหน้าที่สอบถามและทวน

สัญญาณ 
Shipborne interrogator-transponder 
(SIT) system 

5.427 เครื่องตอบรับเรดาร์เพื่อบอกต าแหน่ง Radar beacons (racons) 
5.438 เครื่องวิทยุวัดความสูง Radio altimeter 
5.443B ระบบไมโครเวฟน าอากาศยานลงสู่พ้ืน Microwave landing system 
5.447E ระบบการเข้าถึงแบบไร้สายซึ่งตั้งประจ าที่ Fixed wireless access system 
5.458A การสังเกตการณ์เส้นสเปคตรัม Spectral line observations 
5.470 เครื่องช่วยน าทางแบบดอปเพลอร์ Doppler navigation aids 
5.474 เครื่องทวนสัญญาณเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลือ Search and Rescue Transponder 

(SART) 
5.511C ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก

ประสิทธิผล 
Effective e.i.r.p. 

5.522B จุดโคจรไกลโลกมากที่สุด Apogee 
5.528 สายอากาศที่มีล าคลื่นซึ่งจ ากัดเฉพาะจุด Narrow spot-beam antenna 
5.549A ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังเฉลี่ย Mean power-flux density 
5.551H ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูล equivalent power-flux density 
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เชิงอรรถ 
(ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. 2564)) 

เชิงอรรถระหว่ำงประเทศ 
 
5.53 หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุต่ ากว่า 8.3 kHz ต้องก ากับดูแลมิให้

เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ที่ใช้ย่านความถี่สูงกว่า 8.3 kHz 
(WRC-12) 

5.54 หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ด าเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ความถี่วิทยุต่ ากว่า 8.3 
kHz ควรแจ้งให้หน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ป้องกันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากการรบกวนอย่างรุนแรงเท่าที่จะปฏิบัติได้ (WRC-12) 

5.54A สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ย่านความถี่ 8.3-11.3 kHz ส าหรับกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา ต้องใช้
เฉพาะกิจการพาสซีพเท่านั้น สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ย่านความถี่ 9-11.3 kHz ส าหรับกิจการ
ช่วยอุตุนิยมวิทยาต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุน าทางที่จด
ทะเบียนต่อส านักงานวิทยุคมนาคมก่อนวันที่  1 มกราคม 2556 ส าหรับการใช้งานร่วมกัน
ระหว่างสถานีในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาและสถานีกิจการวิทยุน าทางที่จดทะเบียนหลังจาก
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ITU-R RS.1881  (WRC-12) 

5.54B การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก คูเวต เลบานอน โมร็อกโก กาตาร์ 
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซูดาน และตูนิเซีย ก าหนดย่านความถี ่8.3-9 kHz ส าหรับกิจการวิทยุ
น าทาง กิจการประจ าที ่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก  (WRC-15) 

5.54C การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีน ก าหนดย่านความถี่ 8.3-9 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทาง
ทะเลและกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดเป็นกิจการหลัก  (WRC-12) 

5.55 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และ
เติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 14-17 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-15) 

5.56 สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ย่านความถี่ 14-19.95 kHz และ 20.05-70 kHz และสถานีวิทยุ
คมนาคมในเขตภูมิภาคที่ 1 ที่ใช้ย่านความถี่ 72-84 kHz และ 86-90 kHz อาจได้รับการ
ก าหนดให้ใช้ส าหรับส่งความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา และได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้
ถูกรบกวนอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 
คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ใช้ความถี่วิทยุ 25 kHz และ 50 
kHz เพ่ือการนี้ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (WRC-12) 

5.57 การใช้ย่านความถ่ี 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz และ 70-90 kHz (72-84 kHz และ 86-90 
kHz ในเขตภูมิภาคที่ 1) ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จ ากัดให้ใช้เฉพาะสถานีวิทยุโทรเลข
ชายฝั่ง (แพร่คลื่นแบบ A1A และ F1B เท่านั้น) ทั้งนี้ ให้แพร่คลื่นแบบ J2B หรือ J7B ได้ โดย
ต้องใช้ความกว้างแถบคลื่นที่จ าเป็นไม่เกินกว่าความกว้างแถบคลื่นที่จ าเป็นในการแพร่คลื่น
แบบ A1A หรือ F1B ในย่านความถ่ีนั้น 

5.58 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน 
คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 67-70 kHz ส าหรับกิจการ
วิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-2000) 
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5.59 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในบังกลาเทศและปากีสถาน ก าหนดย่านความถี่ 70-72 kHz 
และ 84-86 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
(ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-2000) 

5.60 ระบบวิทยุน าทาง ซึ่งส่งสัญญาณพัลส์ อาจใช้ย่านความถี่ 70-90 kHz (70-86 kHz ในเขต
ภูมิภาคที่ 1) และ 110-130 kHz (112-130 kHz ในเขตภูมิภาคที่ 1) ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า  
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการอ่ืน ๆ ที่ใช้ย่านความถ่ีดังกล่าว 

5.61 การตั้งและใช้สถานีในกิจการวิทยุน าทางทางทะเลในเขตภูมิภาคที่ 2 ซึ่งใช้ย่านความถี่ 70-90 
kHz และ 110-130 kHz ขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันภายใต้ข้อ  9.21 ของข้อบังคับวิทยุกับ
หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่อาจได้รับผลกระทบ  สถานีในกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล และกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีใน
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล ซ่ึงต้ังสถานีภายใต้ข้อตกลงดงักล่าว 

5.62 หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ตั้งสถานีในกิจการวิทยุน าทางซึ่งใช้ย่านความถี่ 90-110 kHz 
ควรต้องประสานงานกันในด้านเทคนิคและลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุน าทาง 

5.63 (SUP – WRC-97) 
5.64 ให้สถานีในกิจการประจ าที่ซึ่งใช้ย่านความถี่ ระหว่างความถี่วิทยุ 90 kHz และ 160 kHz 

(ระหว่างความถี่วิทยุ 90 kHz และ 148.5 kHz ในเขตภูมิภาคที่ 1) และสถานีในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลซึ่งใช้ย่านความถี่ ระหว่างความถี่วิทยุ 110 kHz และ 160 kHz (ระหว่าง
ความถี่วิทยุ 110 kHz และ 148.5 kHz ในเขตภูมิภาคที่ 1) แพร่คลื่นแบบ A1A หรือ F1B, 
A2C, A3C, F1C หรือ F3C เท่านั้น และให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลแพร่คลื่นแบบ 
J2B หรือ J7B ในย่านความถี่ ระหว่างความถี่วิทยุ 110 kHz และ 160 kHz (ระหว่างความถี่
วิทยุ 110 kHz และ 148.5 kHz ในเขตภูมิภาคท่ี 1) ได้ด้วย  

5.65 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในบังกลาเทศ ก าหนดย่านความถี่ 112-117.6 kHz และ 126-
129 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 
5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-2000) 

5.66 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในเยอรมนี ก าหนดย่านความถี่ 115-117.6 kHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของ
ข้อบั งคับวิทยุ ) และก าหนดย่านความถี่  115-117.6 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทาง  
โดยจัดเป็นกิจการรอง (ดูข้อ 5.32 ของข้อบังคับวิทยุ) 

5.67 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในคีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 130-148.5 kHz 
ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง กิจการนี้มีสิทธิในการด าเนินการเท่า
เทียมกัน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศดังกล่าว (WRC-19) 

5.67A สถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นซึ่งใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 135.7-137.8 kHz ต้องใช้ก าลัง
ส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก สูงสุดไม่เกิน 1 วัตต์ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุน าทางในประเทศต่างๆ ตามข้อ 5.67 ของข้อบังคับวิทยุ 
(WRC-07) 

5.67B ในแอลจีเรีย อียิปต์ อิรัก เลบานอน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซูดาน ซูดานใต้ และตูนิเซีย  
การใช้ย่านความถี่ 135.7-137.8 kHz จ ากัดเฉพาะกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล ทั้งนี้ ไม่ใช้ย่านความถี่ 135.7-137.8 kHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศต่างๆ
ข้างต้น ประเทศท่ีอนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ดังกล่าวในกิจการวิทยุสมัครเล่นต้องค านึงถึงเรื่องนี้
ด้วย (WRC-19) 
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5.68 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และแอฟริกาใต้ 
ก าหนดย่านความถี่ 160-200 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-
15) 

5.69 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในโซมาเลีย ก าหนดย่านความถี่ 200-255 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน า
ทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.70 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในแองโกลา บอตสวานา บุรุนดี สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐ
คองโก เอสวาตินี เอธิโอเปีย เคนยา เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ไนจีเรีย 
โอมาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย ชาด แซมเบีย และซิมบับเว 
ก าหนดย่านความถี่ 200-283.5 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก (WRC-19) 

5.71 (SUP – WRC-19) 
5.72 (SUP – WRC-12) 
5.73 กิจการวิทยุน าทางทางทะเลอาจใช้ ย่านความถี่  285-325 kHz (283.5-325 kHz ในเขต

ภูมิภาคที่ 1) ในการส่งข้อมูลข่าวสารการน าทางเพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคแบบแถบคลื่นแคบ ซ่ึงมี
เงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีวิทยุบอกต าแหน่งในกิจการวิทยุ
น าทาง (WRC-97) 

5.74 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในเขตภูมิภาคที่ 1 ก าหนดย่านความถี่ 285.3-285.7 kHz ส าหรับ
กิจการวิทยุน าทางทางทะเล (นอกจากวิทยุบอกต าแหน่ง) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.75 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย 
จอร์เจีย มอลโดวา คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และบริเวณทะเลด าของ
โรมาเนีย ก าหนดย่านความถี่ 315-325 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางทะเล โดยจัดเป็น
กิจการหลัก และมีเงื่อนไขว่า ในเขตทะเลบอลติก การจัดสรรคลื่นความถี่ให้สถานีที่จะตั้งใหม่
ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน หรือกิจการวิทยุน าทางทางทะเล ต้องมีการหารือระหว่าง
หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่เก่ียวข้องก่อน (WRC-07) 

5.76 ก าหนดให้ใช้ความถี่วิทยุ  410 kHz ส าหรับการหาทิศวิทยุในกิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
กิจการวิทยุน าทางอ่ืน ๆ ที่ใช้ย่านความถี่ 405-415 kHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อการหาทิศวิทยุในย่านความถ่ี 406.5-413.5 kHz 

5.77 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในออสเตรเลีย จีน เขตแดนชุมชนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขต
ภูมิภาคที่ 3 สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญ่ีปุ่น ปากีสถาน ปาปัว
นิวกินี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และ ศรีลังกา ก าหนดย่านความถ่ี 415-495 
kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบิน  โดยจัด เป็นกิจการหลัก  ในอาร์ เม เนี ย 
อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย คาซัคสถาน ลัตเวีย อุซเบกิสถาน และคีร์กีซสถาน 
ก าหนดย่านความถี่ 435-495 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก หน่วยงานอ านวยการของรัฐในประเทศดังกล่าวต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็น
ทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพ่ือให้มั่นใจว่า สถานีวิทยุน าทางทางการบินที่ใช้ย่านความถี่ 435-495 
kHz ไม่รบกวนการรับของสถานีฝั่งในการรับความถี่วิทยุจากสถานีเรือซึ่งส่งความถี่วิทยุที่
ก าหนดให้สถานีเรือใช้งานทั่วโลก (WRC-19) 

5.78 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในคิวบา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 415-
435 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.79 ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 415 - 495 kHz และ 505 - 526.5 kHz จ ากัดให้ใช้
เฉพาะกิจการวิทยุโทรเลขและอาจให้ ใช้งานส าหรับระบบข้อมูลเกี่ยวกับการน าทาง 
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(NAVDAT) ตามข้อเสนอแนะล่าสุดของ ITU-R M.2010 ภายใต้ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่ที่สนใจและได้รับผลกระทบ สถานีส่งในระบบข้อมูลเกี่ยวกับการน าทาง 
(NAVDAT) จ ากัดให้ใช้เฉพาะสถานีฝั่ง (WRC-19)  

5.79A       การตั้งสถานีฝั่งเพ่ือให้บริการระบบข่าวสารเกี่ยวกับการน าทาง (NAVTEX) โดยใช้ความถี่วิทยุ 
490 kHz 518 kHz และ 4 209.5 kHz หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบควรอย่างยิ่ง
ที่จะประสานงานเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงานของสถานีฝั่งนั้น ให้เป็นไปตามกระบวนการ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (ดูข้อมติที ่339 (Rev.WRC-07)) (WRC-07) 

5.80 ในเขตภูมิภาคที่ 2 ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่ 435-495 kHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน
จ ากัดเฉพาะวิทยุบอกต าแหน่งแบบรอบทิศทาง ซึ่งไม่มีการแพร่เสียง 

5.80A สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นในย่านความถี่ 472-479 kHz จ ากัดค่าก าลัง
ส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ไม่เกิน 1 วัตต์ หน่วยงานอ านวยการของรัฐอาจจะเพ่ิม
ก าลั งส่ งดั งกล่ าวได้ถึ ง  5 วัตต์  ในอาณาเขตของรัฐที่ห่ างจากชายแดนในแอลจี เรีย 
ซาอุดีอาระเบีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส จีน คอโมโรส จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต 
เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก มอริเตเนีย โอมาน อุซเบกิสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
คีร์กีซสถาน โสมาเลีย ซูดาน ตูนิเซีย ยูเครน และเยเมน สถานีวิทยุคมนาคมในย่านความถี่
ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอการคุ้มครองต่อสถานีวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน  (WRC-12) 

5.80B ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส จีน คอโมโรส จิบูตี อียิปต์ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน ลิเบีย 
มอริเตเนีย โอมาน อุซเบกิสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โสมาเลีย ซูดาน 
และเยเมน ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่ 472-479 kHz เฉพาะในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และ
กิจการวิทยุน าทางทางการบิน ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถใช้ย่านความถี่ดังกล่าว
ได ้และควรค านึงถึงการใช้งานในประเทศที่อนุญาต  (WRC-12) 

5.81 SUP (WRC-2000) 
5.82 ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ก าหนดให้ใช้ความถี่วิทยุ 490 kHz เฉพาะการส่งของสถานีฝั่งเพื่อ

การแจ้งเตือนในการน าทางและการอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งแจ้งข่าวสารด่วนไปยังเรือ โดยใช้โทร
เลขแบบแถบคลื่นแคบซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง การใช้ความถี่วิทยุ 490 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 
31 และมาตรา 52 ส าหรับการใช้ย่านความถี่ 415-495 kHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อความถี่วิทยุ 
490 kHz ส าหรับการใช้ย่านความถี่  472-479 kHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่น หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐต้องมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อความถ่ีวิทยุ 490 kHz  
(WRC-12) 

5.82A (SUP – WRC-12) 
5.82B (SUP – WRC-12) 
5.82C  ย่านความถี่ 495 – 505 kHz ใช้ส าหรับระบบข้อมูลเกี่ยวกับการน าทาง (NAVDAT) ระหว่าง

ประเทศ ตามข้อเสนอแนะ ITU-R M.2010 ฉบับล่าสุด โดยสถานีส่งระบบข้อมูลเกี่ยวกับ 
การน าทาง (NAVDAT) ถูกจ ากัดให้ใช้เฉพาะสถานีฝั่ง (WRC-19) 

5.83 (SUP – WRC-07) 
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5.84 การใช้ความถี่วิทยุ 518 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และมาตรา 
52 (WRC-07) 

5.86 ในเขตภูมิภาคที่ 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ ใช้ย่านความถี่  525-535 kHz ต้องใช้ก าลัง
คลื่นพาห์ไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ในเวลากลางวัน และไม่เกิน 250 วัตต์ในเวลากลางคืน 

5.87 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแองโกลา บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย 
และ ไนเจอร์ ก าหนดย่านความถี่ 526.5-535 kHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการรอง (WRC-19) 

5.87A การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอุซเบกิสถาน ก าหนดย่านความถี่  526.5-1 606.5 kHz ส าหรับ
กิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันภายใต้ข้อ 9.21 ของ
ข้อบังคับวิทยุกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจ ากัดเฉพาะวิทยุบอกต าแหน่ง
ที่ตั้งบนพ้ืนดินซึ่งด าเนินงานอยู่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2540 ตราบจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้งาน 
(WRC-97) 

5.88 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีน ก าหนดย่านความถี่ 526.5-535 kHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทาง
ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.89 ในเขตภูมิภาคท่ี 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ย่านความถ่ี 1 605-1 705 kHz ต้องด าเนินงาน
ตามแผน รโิอเดจาเนโร พ.ศ. 2531 

 การจัดสรรช่องความถี่วิทยุในย่านความถี่ 1 625-1 705 kHz ให้สถานีในกิจการประจ าที่และ
กิจการเคลื่อนที่ต้องค านึงถึงแผน รโิอเดจาเนโร พ.ศ. 2531 

5.90 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุกระจายเสียง ในเขตภูมิภาคที่ 2 ซึ่งใช้ย่านความถี่ 1 605- 
1 705 kHz เขตบริการติดต่อสื่อสารของสถานีเคลื่อนที่ทางทะเลในเขตภูมิภาคที่ 1 จ ากัด
พ้ืนที่บริการตามการแพร่กระจายเหนือพ้ืนดิน 

5.91 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ก าหนดย่านความถี่ 1 606.5-1 705 kHz 
ส าหรับกิจการกระจายเสียงด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-97) 

5.92 ประเทศบางประเทศในเขตภูมิภาคที่ 1 ใช้ระบบวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาในย่าน
ความ ถี่  1 606.5-1 625 kHz 1 635-1 800 kHz 1 850-2 160 kHz 2 194-2 300 kHz  
2 502-2 850 kHz และ 3 500-3 800 kHz ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับ
วิทยุ สถานีในระบบข้างต้นต้องใช้ก าลังส่งออกอากาศเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ 

5.93 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี 
คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มองโกเลีย ไนจีเรีย อุซเบกิสถาน โปแลนด์ คีร์กีซสถาน 
สโลวะเกีย ทาจิกิสถาน ชาด เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 1 625-1 635 
kHz 1 800-1 810 kHz และ 2 160-2 170 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่
ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ  9.21 ของข้อบังคับ
วิทยุ(WRC-15) 

5.96 ในเยอรมนี อาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส โครเอเชีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย 
สหพันธรัฐรัสเซีย ฟินแลนด์ จอร์เจีย ฮังการี ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิสราเอล คาซัคสถาน 
ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย มอลตา มอลโดวา นอร์เวย์  อุซเบกิสถาน โปแลนด์ คีร์กีซสถาน 
สโลวะเกีย  สาธารณรัฐเช็ก  สหราชอาณาจักร สวีเดน  สวิตเซอร์แลนด์  ทาจิกิสถาน  
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน หน่วยงานอ านวยการของรัฐอาจก าหนดย่านความถ่ี 1 715-1 800 
kHz และ 1 850-2 000 kHz ความกว้างรวม 200 kHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ในการ
ก าหนดย่านความถ่ีส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นในแต่ละประเทศ หน่วยงานอ านวยการของรัฐ
ต้องหารือกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐของประเทศเพ่ือนบ้านก่อน และต้องด าเนินการตาม
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ขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้กิจการวิทยุสมัครเล่นรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ของประเทศอ่ืน ๆ สถานีวิทยุสมัครเล่นใด ๆ ต้องใช้ก าลังเฉลี่ยไม่เกิน 10 
วัตต์ (WRC-15) 

5.97 ในเขตภูมิภาคที่ 3 ระบบช่วยน าทางพิสัยไกล ใช้ความถี่วิทยุ 1 850 kHz ซึ่งครอบคลุมแถบ
คลื่น 1 825-1 875 kHz หรือใช้ความถี่วิทยุ  1 950 kHz ซึ่งครอบคลุมแถบคลื่น 1 925- 
1 975 kHz กิจการอ่ืน ๆ ในย่านความถี่ 1 800-2 000 kHz อาจใช้ความถี่วิทยุได้  โดยมี
เงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อระบบช่วยน าทางพิสัยไกลที่ใช้ความถี่
วิทยุ 1 850 kHz หรือ 1 950 kHz 

5.98 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส เบลเยียม แคเมอรูน สาธารณรัฐ
คองโก เดนมาร์ก อียิปต์ เอริเทรีย สเปน เอธิโอเปีย สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย กรีซ อิตาลี 
คาซัคสถาน เลบานอน ลิทัวเนีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โซมาเลีย ทาจิกิสถาน 
ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน และตุรกี ก าหนดย่านความถี่ 1 810-1 830 kHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
(WRC-15) 

5.99 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย อิรัก ลิเบีย อุซเบกิสถาน สโลวะเกีย 
โรมาเนีย สโลวีเนีย ชาด และโตโก ก าหนดย่านความถี่ 1 810-1 830 kHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ 
ทางการบิน (WRC-12) 

5.100 ในเขตภูมิภาคที่ 1 การอนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ 1 810-1 830 kHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ในประเทศที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดหรือมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่เหนือเส้น 40° เหนือ จะอนุญาตได้ ต่อเมื่อ
ได้มีการหารือกับประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.98 และ 5.99 ของข้อบังคับวิทยุ เพ่ือก าหนด
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการป้องกันการรบกวนอย่างรุนแรงระหว่างสถานีวิทยุสมัครเล่นกับ
สถานีในกิจการประจ าที่ และกิจการเคลื่อนที่ตามข้อ 5.98 และ 5.99 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.101 (SUP – WRC-12) 
5.102 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในโบลิเวีย ชิลี ปารากวัย และเปรู ก าหนดย่านความถี่ 1 850-2 000 

kHz ส าหรับกิจการประจ าที่ และกิจการเคลื่อนที่ด้วย ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
กิจการวิทยุบอกต าแหน่ง และกิจการวิทยุน าทาง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.103 ในเขตภูมิภาคที่ 1 การจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1 850-2 045 kHz 2 194-2 498 
kHz 2 502-2 625 kHz และ 2 650-2 850 kHz ให้สถานีในกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่ หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรตระหนักถึงความประสงค์พิเศษของกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล 

5.104 ในเขตภูมิภาคที่ 1 ก าหนดให้กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาใช้ย่านความถี่ 2 025-2 045 kHz 
จ ากัดเฉพาะสถานีทุ่นลอยทางสมุทรศาสตร์  

5.105 ในเขตภูมิภาคที่ 2 ยกเว้นในกรีนแลนด์ สถานีฝั่งและสถานีเรือ ซึ่งใช้วิทยุโทรศัพท์ในย่าน
ความถี่ 2 065-2 107 kHz จ ากัดเฉพาะการแพร่คลื่นแบบ J3E และใช้ก าลังยอดคลื่นไม่เกิน 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 เพ่ือการนี้ โดยใช้ความถี่วิทยุใน
ย่านความถ่ี 2 072-2 075.5 kHz ตามข้อ 52.165 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.106 ในเขตภูมิภาคที่ 2 และ 3 สถานีในกิจการประจ าที่ซึ่งติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของ
ประเทศโดยใช้ก าลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ อาจใช้ความถี่วิทยุระหว่าง 2 065 kHz และ 2 107 
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kHz ได้โดยต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ในการแจ้งจด
ทะเบียนความถ่ีวิทยุ ส านักงานวิทยุคมนาคมควรค านึงถึงข้อก าหนดดังกล่าวนี้ด้วย 

5.107 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย เอริเทรีย เอสวาตินี เอธิโอเปีย อิรัก ลิเบีย และ 
โซมาเลีย ก าหนดย่านความถี่ 2 160-2 170 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
สถานีในกิจการดังกล่าวนี้ต้องใช้ก าลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ (WRC-19) 

5.108 ความถี่คลื่นพาห์ 2 182 kHz เป็นความถี่วิทยุสากลเพ่ือแจ้งเหตุประสบภัย โดยใช้วิทยุ
โทรศัพท์ การใช้ความถี่วิทยุ 2 173.5-2 190.5 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และมาตรา 52 
(WRC-07) 

5.109 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 เป็นความถี่วิทยุสากลเพ่ือแจ้งเหตุประสบภัย โดยใช้วิธีดิจิทัลในการเรียกอย่าง
จ าเพาะเจาะจง การใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 

5.110 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 เป็นความถี่วิทยุสากลเพ่ือแจ้งเหตุประสบภัย โดยใช้โทรเลขแบบแถบคลื่นแคบ
ซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง การใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 

5.111 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 อาจใช้ในปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยเหลือในกรณีที่เกี่ยวกับยานอวกาศที่มีบุคลากรอยู่ด้วย การใช้ความถี่วิทยุมีเงื่อนไขตาม
มาตรา 31 ข้อก าหนดข้างต้นใช้กับความถี่วิทยุ 10 003 kHz 14 993 kHz และ 19 993 kHz 
ด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ต้องแพร่คลื่นภายในช่วง  3 kHz ของความถ่ีวิทยุแต่ละความถ่ี (WRC-07) 

5.112 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในศรีลังกา ก าหนดย่านความถี่ 2 194-2 300 kHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
(WRC-19) 

5.113 การใช้ย่านความถี่ 2 300-2 495 kHz (2 300-2 498 kHz ในเขตภูมิภาคที่ 1) 3 200-3 400 
kHz 4 750-4 995 kHz และ 5 005-5 060 kHz ในกิจการกระจายเสียง มี เงื่อนไขตาม 
ข้อ 5.16 ถึง 5.20 5.21 และ 23.3 ถึง 23.10 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.114 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอิรัก ก าหนดย่านความถี่ 2 502-2 625 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-
19) 

5.115 สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลซึ่งเป็นสถานีในการปฏิบัติการร่วมเพ่ือค้นหาและช่วยเหลือ
อาจใช้ความถี่คลื่นพาห์ (ความถี่อ้างอิง) 3 023 kHz และ 5 680 kHz ได้ตามมาตรา 31 
(WRC-07) 

5.116 หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรอนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ 3 155-3 195 kHz เพ่ือให้มีช่อง
ความถี่วิทยุที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกส าหรับเครื่องช่วยฟังไร้สายก าลังต่ า หน่วยงานอ านวยการของ
รัฐอาจจัดสรรช่องความถี่วิทยุเพ่ิมเติมส าหรับอุปกรณ์ดังกล่าวในย่านความถี่ระหว่าง 3 155 
kHz และ 3 400 kHz ให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 

 ความถี่วิทยุในช่วง 3 000 kHz ถึง 4 000 kHz เป็นความถี่วิทยุที่เหมาะสมส าหรับเครื่องช่วย
ฟังซึ่งออกแบบให้ใช้ภายในสนามเหนี่ยวน าในระยะใกล้ ๆ 

5.117 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในโกตดิวัวร์ อียิปต์ ไลบีเรีย ศรีลังกา และโตโก ก าหนดย่านความถี่  
3 155-3 200 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่
รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-19)  
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5.118 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และเปรู ก าหนดย่านความถี่ 3 230-3 400 
kHz ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-19) 

5.119 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเปรู ก าหนดย่านความถี่ 3 500-3 750 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.120 (SUP – WRC-2000) 
5.122 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในโบลิเวีย ชิลี เอกวาดอร์ ปารากวัย และเปรู ก าหนดย่านความถี่  

3 750-4 000 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.123 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ 
แซมเบีย และซิมบับเว ก าหนดย่านความถี่ 3 900-3 950 kHz ส าหรับกิจการกระจายเสียง
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.124 SUP (WRC-2000) 
5.125 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในกรีนแลนด์ ก าหนดย่านความถี่ 3 950-4 000 kHz ส าหรับกิจการ

กระจายเสียงด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุกระจายเสียงในย่านความถี่นี้ต้องใช้ก าลัง
ส่งเท่าที่มีความจ าเป็นในการให้บริการกระจายเสียงภายในประเทศ  และต้องไม่เกิน 5 
กิโลวัตต์ ในทุกกรณ ี

5.126 ในเขตภูมิภาคที่ 3 สถานีในกิจการต่าง ๆ ในย่านความถี่ 3 995-4 005 kHz อาจส่งความถี่
มาตรฐานและสัญญาณเวลาได้ 

5.127 การใช้ย่านความถี่ 4 000-4 063 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จ ากัดเฉพาะสถานีเรือที่
ติดต่อสื่อสารโดยใช้วิทยุโทรศัพท์ (ดูข้อ 52.220 และภาคผนวก 17 ของข้อบังคับวิทยุ) 

5.128 สถานีในกิจการประจ าที่อาจใช้ความถี่วิทยุ (โดยได้รับการยกเว้น) ในย่านความถี่ 4 063- 
4 123 kHz และ 4 130-4 438 kHz ในการติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศ โดยใช้
ก าลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล  ในอัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย เบลารุส บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ 
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง จีน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย อินเดีย คาซัคสถาน มาลี ไนเจอร์ 
ปากีสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน ชาด เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ให้สถานีในกิจการ
ประจ าที่ซึ่งใช้ก าลังเฉลี่ยไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ ใช้ย่านความถี่ 4 063-4 123 kHz 4 130-4 133 
kHz และ 4 408-4 438 kHz ได้โดยมีเงื่อนไขว่า สถานีในกิจการประจ าที่ต้องตั้งห่างจากฝั่ง
อย่างน้อย 600 ก.ม. และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 
(WRC-19) 

5.129 SUP (WRC-07) 
5.130 การใช้ความถ่ีคลื่นพาห์ 4 125 kHz และ 6 215 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และมาตรา 52 

ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 
5.131 ก าหนดให้ใช้ความถ่ีวิทยุ 4 209.5 kHz เฉพาะการส่งของสถานีฝั่ง เพ่ือการแจ้งเตือนในการน า

ทางและการอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งแจ้งข่าวสารด่วนไปยังเรือโดยใช้เทคนิคแบบแถบคลื่นแคบ
ซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง (WRC-97) 

5.132 ความถี่วิทยุ 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 เป็นความถี่วิทยุสากลเพ่ือส่งข่าวสารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางทะเล (MSI: Maritime Safety Information) (ดูภาคผนวก 17) 

5.132A สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้อง
ขอความคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่และเคลื่อนที่ การใช้งานในกิจการ
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วิทยุหาต าแหน่งต้องจ ากัดเฉพาะ oceanographic radars ตามข้อมติที่ 612 (Rev.WRC-12)  
(WRC-12) 

5.132B การก าหนดเผื่อเลือก: ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และคีร์กีซสถาน ก าหนดย่านความถี่  
4 438-4 488 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.133 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย 
จอร์เจีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย ไนเจอร์ อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน  
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 5 130-5 250 kHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
(WRC-12) 

5.133A การก าหนดเผื่อเลือก: ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และคีร์กีซสถาน ก าหนดย่านความถี่  
5 250-5 275 kHz และ 26 200-26 350 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไมร่วมถึง กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-19) 

5.133B สถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในย่านความถ่ี 5 351.5-5 366.5 kHz ต้องใช้ก าลังเฉลี่ยไม่เกิน 
15 วัตต์ (e.i.r.p.) อย่างไรก็ตาม ในเขตภูมิภาคที่ 2 ในเม็กซิโก สถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ในย่านความถี่ 5 351.5-5 366.5 kHz ต้องใช้ก าลังส่งสูงสุดไม่เกิน 20 วัตต์ (e.i.r.p.) ในเขต
ภูมิภาคที่ 2 ในแอนติกาและบาร์บูดา อาร์เจนตินา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ โบลิเวีย 
บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน โดมินิกา เอลซัลวาดอร์ 
เอกวาดอร์ เกรเนดา กัวเตมาลา กายอานา เฮติ ฮอนดูรัส จาเมกา นิการากัว ปานามา 
ปารากวัย เปรู เซนต์ลูเซีย เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  ซูรินาม 
ตรินิแดดและโตเบโก อุรุกวัย เวเนซุเอลา และประเทศในเขตโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์  
ในเขตภูมิภาคที่ 2 สถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในย่านความถี่  5 351.5-5 366.5 kHz  
ต้องใช้ก าลังส่งสูงสุดไม่เกิน 25 วัตต์ (e.i.r.p.) (WRC-19) 

5.134 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 ในกิจการกระจายเสียงต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 12 โดยขอให้หน่วยงานอ านวยการของรัฐแพร่คลื่นในระบบดิจิทัล ตามข้อ
มติที ่517 (Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.135 SUP (WRC-97) 
5.136 การก าหนดเพ่ิมเติม:  สถานีในกิจการประจ าที่ (ในเขตภูมิภาคทุกเขต) ในกิจการเคลื่อนที่ทาง

บก (ในเขตภูมิภาคที่ 1) ในกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ (ในเขตภูมิภาค 2 และ 3) อาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 5 900-5 950 kHz 
ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง ซึ่งการใช้ความถี่วิทยุในกิจการต่าง ๆ ดังกล่าว หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐควรใช้ก าลังต่ าที่สุด และค านึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตามฤดูกาลของกิจการ
กระจายเสียง (WRC-07) 

5.137 ภายใต้เงื่อนไขว่า การใช้ความถี่วิทยุต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล สถานีในกิจการประจ าที่ซึ่งติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศ โดย
ใช้ก าลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต์ อาจใช้ความถี่วิทยุ (โดยได้รับการยกเว้น) ในย่านความถ่ี 6 200-
6 213.5 kHz และ 6 220.5-6 525 kHz kHz ได้ ซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมจะค านึ งถึง
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเมื่อมีการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุ 
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5.138 ก าหนดย่านความถ่ี ดังต่อไปนี้ 
  6 765-6 795 kHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 6 780 kHz) 
 433.05-434.79 MHz (ความถี่กึ่งกลาง 433.92 MHz) ในเขตภูมิภาคท่ี 1 

ยกเว้นในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.280 ของข้อบังคับวิทยุ 
  61-61.5 GHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 61.25 GHz) 
  122-123 GHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 122.5 GHz) และ 
  244-246 GHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 245 GHz) 
 ส าหรับการประยุกต์ใช้พลังงานความถี่วิทยุในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 

(ไอเอสเอ็ม) การประยุกต์ใช้ไอเอสเอ็มในย่านความถี่นี้ต้องเป็นไปตามที่หน่วยงานอ านวยการ
ของรัฐก าหนด และเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่อาจได้รับ
ผลกระทบ ในการใช้ย่านความถี่ตามข้อก าหนดนี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องค านึงถึง
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

5.138A SUP (WRC-12) 
5.139 SUP (WRC-12) 
5.140 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแองโกลา อิรัก โซมาเลีย และโตโก ก าหนดย่านความถี่ 7 000-7 050 

kHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 
5.141 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กินี ลิเบีย มาดากัสการ์ และไนเจอร์  

ก าหนดย่านความถี่  7 000-7 050 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
(WRC-12) 

5.141A การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอุซเบกิสถาน และคีร์กีซสถาน ก าหนดย่านความถี่ 7 000-7 100 
kHz และ 7 100-7 200 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย  
โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-03) 

5.141B การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย บาห์เรน บอตสวานา  
บรูไนดารุสซาลาม จีน คอโมโรส สาธารณรัฐเกาหลี ดีโกการ์เซีย จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ เอริเทรีย กินี อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต ลิเบีย 
มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย ไนเจอร์ นิวซีแลนด์ โอมาน ปาปัวนิวกินี กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับ
ซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สิงคโปร์ ซูดาน ซูดานใต้ ตูนิเซีย เวียดนาม 
และเยเมน ก าหนดย่านความถี่  7 100-7 200 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่  ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ ด้วย โดยจัดเป็น 
กิจการหลัก (WRC-19) 

5.141C SUP (WRC-12) 
5.142 กิจการวิทยุสมัครเล่นในเขตภูมิภาคที่ 2 ที่ใช้ย่านความถี่ 7 200-7 300 kHz ต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อกิจการกระจายเสียงในเขตภูมิภาคที่ 1 และในเขตภูมิภาคท่ี 3 (WRC-12) 
5.143 การก าหนดเพ่ิมเติม:  สถานีในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกอาจใช้ความถี่วิทยุ

ในย่านความถี่ 7 300-7 350 kHz ในการติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมี
เงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่วิทยุ
ในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบก หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรใช้ก าลังต่ าที่สุด 
และค านึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตามฤดูกาลของกิจการกระจายเสียง (WRC-07) 

5.143A ในเขตภูมิภาคที่ 3 ก าหนดย่านความถ่ี 7 350-7 450 kHz ส าหรับกจิการประจ าที่ โดยจัดเป็น
กิจการหลัก และส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกิจการรอง สถานีในกิจการ
ดังกล่าวข้างต้นอาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่นี้ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ 
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โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่
วิทยุในกิจการประจ าที่ และกิจการเคลื่อนที่ หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรใช้ก าลังต่ าที่สุด 
และค านึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตามฤดูกาลของกิจการกระจายเสียงตามข้อบังคับวิทยุ  
(WRC-12) 

5.143B ในเขตภูมิภาคที่ 1 ก าหนดย่านความถี่ 7 350-7 450 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่  และ
ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง สถานีแต่ละสถานีต้องใช้ก าลังส่งออกอากาศ
รวมไม่เกิน 24 dBW (WRC-12) 

5.143C การก าหนดเพ่ิมเติม:  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 ก าหนดย่านความถี่ 7 350-7 400 kHz และ 7 400-7 450 kHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.143D ในเขตภูมิภาคท่ี 2 ก าหนดย่านความถี่ 7 350-7 400 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่ และกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก สถานี ในกิจการดังกล่าวข้างต้นอาจใช้ความถี่วิทยุใน ย่านความถี่นี้
ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่วิทยุในกิจการประจ าที่  และกิจการเคลื่อนที่ทาง
บก หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรใช้ก าลังต่ าที่สุด และค านึงถึงการใช้ความถี่วิทยุตาม
ฤดูกาลของกิจการกระจายเสียงตามข้อบังคับวิทยุ (WRC-12) 

5.143E SUP (WRC-12) 
5.144 ในเขตภูมิภาคที่ 3 สถานีในกิจการต่าง ๆ ในย่านความถี่ 7 995-8 005 kHz อาจส่งความถี่

มาตรฐานและสัญญาณเวลาได้ 
5.145 การใช้ความถี่คลื่นพาห์ 8 291 kHz 12 290 kHz และ 16 420 kHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 

และมาตรา 52 (WRC-07) 
5.145A สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้อง

ขอความคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่และเคลื่อนที่ การใช้งานในกิจการ
วิทยุหาต าแหน่งต้องจ ากัดเฉพาะ oceanographic radars ตามข้อมติที่ 612 (Rev.WRC-12)  
(WRC-12) 

5.145B การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และคีร์กีซสถาน ก าหนดย่านความถี่ 
9 305-9 355 kHz และ 16 100-16 200 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.146 การก าหนดเพ่ิมเติม:  สถานีในกิจการประจ าที่อาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 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
ประจ าที่ หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรใช้ก าลังต่ าที่สุด และค านึงถึงการใช้ความถ่ีวิทยุตาม
ฤดูกาลของกิจการกระจายเสียง (WRC-07) 

5.147 สถานีในกิจการประจ าที่อาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 9 775-9 900 kHz 11 650-11 700 
kHz และ 11 975-12 050 kHz ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า 
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ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง สถานีแต่ละสถานีต้องใช้ก าลัง
ส่งออกอากาศรวมไม่เกิน 24 dBW  

5.148 SUP (WRC-97) 
5.149 การจัดสรรคลื่นความถ่ีให้สถานีในกิจการต่าง ๆ ในย่านความถ่ี ดังต่อไปนี้ 

13 360-13 410 kHz 
25 550-25 670 kHz 
37.5-38.25 MHz 
73-74.6 MHz  
  ในเขตภูมิภาคท่ี 1 และ 3 
150.05-153 MHz 
  ในเขตภูมิภาคท่ี 1 
322-328.6 MHz 
406.1-410 MHz 
608-614 MHz 

ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 
1 330-1 400 MHz 
1 610.6-1 613.8 MHz 
1 660-1 670 MHz 
1 718.8-1 722.2 MHz 
2 655-2 690 MHz 
3 260-3 267 MHz 
3 332-3 339 MHz 

3 345.8-3 352.5 MHz 
4 825-4 835 MHz 
4 950-4 990 MHz 
4 990-5 000 MHz 
6 650-6 675.2 MHz 
10.6-10.68 GHz 
14.47-14.5 GHz 
22.01-22.21 GHz 
22.21-22.5 GHz 
22.81-22.86 GHz 
23.07-23.12 GHz 
31.2-31.3 GHz 
31.5-31.8 GHz 

ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 
36.43-36.5 GHz 
42.5-43.5 GHz 
48.94-49.04 GHz 
76-86 GHz 

92-94 GHz 
94.1-100 GHz 
102-109.5 GHz 
111.8-114.25 GHz 
128.33-128.59 GHz 
129.23-129.49 GHz 
130-134 GHz 
136-148.5 GHz 
151.5-158.5 GHz 
168.59-168.93 GHz 
171.11-171.45 GHz 
172.31-172.65 GHz 
173.52-173.85 GHz 
195.75-196.15 GHz 
209-226 GHz 
241-250 GHz 
252-275 GHz 

 หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินการตามขั้นตอนต่าง  ๆ ทั้ งหมดที่ปฏิบัติ ได้  
เพ่ือคุ้มครองป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์จากการรบกวนอย่างรุนแรง  การแพร่คลื่นของ
สถานีอากาศยานหรือสถานีอวกาศอาจรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (ดูข้อ 
4.5 ข้อ 4.6 และ มาตรา 29 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-07) 

5.149A การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และคีร์กีซสถาน ก าหนดย่านความถี่ 
13 450-13 550 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย จัดเป็นกิจการรอง (WRC-19) 

5.150 ก าหนดย่านความถ่ี ดังต่อไปนี้ 
  13 553-13 567 kHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 13 560 kHz) 
  26 957-27 283 kHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 27 120 kHz) 
  40.66-40.70 MHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 40.68 MHz) 
  902-928 MHz  ในเขตภูมิภาคท่ี 2 (ความถี่ก่ึงกลาง 915 MHz) 
  2 400-2 500 MHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 2 450 MHz) 
  5 725-5 875 MHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 5 800 MHz) และ 
  24-24.25 GHz  (ความถี่ก่ึงกลาง 24.125 GHz) 
 ส าหรับการประยุกต์ใช้พลังงานความถี่วิทยุในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 

(ไอเอสเอ็ม) กิจการวิทยุคมนาคมในย่านความถ่ีดังกล่าวต้องยอมรับการรบกวนอย่างรุนแรงซึ่ง
อาจมีสาเหตุจากการใช้อุปกรณ์ไอเอสเอ็ม อุปกรณ์ไอเอสเอ็มที่ใช้ย่านความถี่ดังกล่าวนี้อยู่
ภายใต้ข้อ 15.13 ของข้อบังคับวิทยุ 
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5.151 การก าหนดเพ่ิมเติม:  สถานีในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ อาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 13 570-13 600 kHz 
และ 13 800-13 870 kHz ติดต่อสื่อสารภายในเขตแดนของประเทศได้ โดยมีเงื่อนไขว่า  
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใช้ความถี่วิทยุในกิจการ
ต่าง ๆ ดังกล่าว หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรใช้ก าลังต่ าที่สุด และค านึงถึงการใช้ความถี่
วิทยุตามฤดูกาลของกิจการกระจายเสียง (WRC-07) 

5.152 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน จีน โกตดิวัวร์ สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน 
และยูเครน ก าหนดย่านความถ่ี 14 250-14 350 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก สถานีในกิจการประจ าที่ต้องใช้ก าลังส่งออกอากาศไม่เกิน 24 dBW (WRC-03) 

5.153 ในเขตภูมิภาคที่ 3 สถานีในกิจการต่างๆ ในย่านความถี่ 15 995-16 005 kHz อาจส่งความถี่
มาตรฐานและสัญญาณเวลาได้ 

5.154 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน 
คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 18 068-18 168 
kHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก เพ่ือใช้ภายในเขตแดนของประเทศ
โดยใช้ก าลังยอดคลื่นไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ (WRC-03) 

5.155 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 
คาซัคสถาน มอลโดวา มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน สโลวะเกีย ทาจิกิสถาน  
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 21 850-21 870 kHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-07) 

5.155A ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน มอลโดวา 
มองโกเลีย อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน สโลวะเกีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน  
การใช้ย่านความถี่ 21 850-21 870 kHz ในกิจการประจ าที่ จ ากัดเฉพาะงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางการบินของอากาศยาน (WRC-07) 

5.155B กิจการประจ าที่ ใช้ย่านความถี่ 21 870-21 924 kHz ในงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการ
บินของอากาศยาน 

5.156 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในไนจีเรีย ก าหนดย่านความถี่ 22 720-23 200 kHz ส าหรับกิจการ
ช่วยอุตุนิยมวิทยา (เครื่องส่งวิทยุอัตโนมัติ เพ่ือส่งข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา) ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก 

5.156A การใช้ย่านความถี่ 23 200-23 350 kHz ในกิจการประจ าที่ จ ากัดเฉพาะงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางการบินของอากาศยาน  

5.157 การใช้ย่านความถี่ 23 350-24 000 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จ ากัดเฉพาะวิทยุ 
โทรเลขระหว่างเรือ 

5.158 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และคีร์กีซสถาน ก าหนดย่านความถี่ 
24 450-24 600 kHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ทางบก โดยจัดเป็น 
กิจการหลัก (WRC-19) 

5.159 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอาร์เมเนีย เบลารุส มอลโดวา และคีร์กีซสถาน ก าหนดย่านความถี่ 
39-39.5 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
(WRC-19) 
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5.160 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบอตสวานา บุรุนดี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และรวันดา 
ก าหนดย่านความถี่  41-44 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็น 
กิจการหลัก (WRC-12) 

5.161 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 41-44 
MHz ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่งด้วย โดยจัดเป็นเป็นกิจการรอง 

5.161A การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 
41.015-41.665 MHz และ 43.35-44 MHz ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่ง โดยจัดเป็น
กิจการหลัก สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงหรือร้องขอความคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่และเคลื่อนที่  
การใช้งานในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องจ ากัดเฉพาะ oceanographic radars ตามข้อมติที่ 
612 (Rev.WRC-12) (WRC-19) 

5.161B การก าหนดเผื่อเลือก:  ในแอลเบเนีย เยอรมนี อาร์เมเนีย ออสเตรีย เบลารุส เบลเยียม 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ไซปรัส นครรัฐวาติกัน โครเอเชีย เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย 
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย 
ลักเซมเบิร์ก นอร์ทมาซิโดเนีย มอลตา มอลโดวา โมนาโก มอนเตเนโกร นอร์เวย์ อุซเบกิสถาน 
เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส คีร์กีซสถาน สโลวะเกีย สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย สหราชอาณาจักร 
ซานมารีโน สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 42-42.5 
MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.162 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในออสเตรเลีย ก าหนดย่านความถี ่44-47 MHz ส าหรับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.162A การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จีน วาติกัน 
เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี 
ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก นอร์ทมาซิโดเนีย โมนาโก มอนเตเนโกร นอร์เวย์ 
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเช็ก สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย สโลวีเนีย 
สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ ก าหนดย่านความถี่ 46-68 MHz ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่ง
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง จ ากัดเฉพาะเรดาร์ตรวจความเร็วและทิศทางลม ตามข้อมติที ่217  
(WRC-97) (WRC-19) 

5.163 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน ลัตเวีย 
มอลโดวา อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่าน
ความถี่ 47-48.5 MHz และ 56.5-58 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ 
ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-19) 

5.164 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแอลเบเนีย แอลจีเรีย เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม บอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีนา บอตสวานา บัลแกเรีย โกตดิวัวร์ โครเอเชีย เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย  
เอสวาตินี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาบอง กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน 
เลบานอน ลิเบีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาดากัสการ์ มาลี มอลตา โมร็อกโก 
มอริเตเนีย โมนาโก มอนเตเนโกร ไนจีเรีย นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย สโลวะเกีย สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย สโลวีเนีย 
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ชาด โตโก ตูนิเซีย และตุรกี ก าหนดย่านความถี่ 47-68 MHz ใน
แอฟริกาใต้ ก าหนดย่านความถี่ 47-50 MHz และในลัตเวีย ก าหนดย่านความถี่ 48.5-56.5 
MHz และ 58-68 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกิจการหลัก อย่างไรก็ตาม 
สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกในประเทศดังกล่าวข้างต้นตามย่านความถี่ที่เกี่ยวข้องต้องไม่
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ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง  หรือร้องขอสิทธิคุ้ มครองการรบกวนจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้วและสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้วใน
ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศที่ได้กล่าวไว้ตามย่านความถี่ท่ีเกี่ยวข้อง (WRC-19) 

5.165 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแองโกลา แคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก อียิปต์ มาดากัสการ์ โมซัมบิก 
ไนเจอร์ โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ แทนซาเนีย และชาด ก าหนดย่านความถี่ 47-68 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-19) 

5.166 SUP (WRC-15) 
5.166A  ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในออสเตรีย ไซปรัส นครรัฐวาติกัน โครเอเชีย เดนมาร์ก สเปน 

ฟินแลนด์ ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สหราชอาณาจักร สโลวะเกีย และ
สโลวีเนีย ย่านความถี่ 50.0–50.5 MHz ก าหนดส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็น
กิจการหลัก สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กิจการประจ าที่ และกิจการเคลื่อนที่ ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุในย่าน
ความถี่ 50.0–50.5 MHz ในประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ส าหรับสถานีในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการประจ าที่ และกิจการเคลื่อนที่ ให้ใช้เกณฑ์การคุ้มครอง
ป้องกันการรบกวนตามข้อ 5 .169B ของข้อบังคับวิทยุ ในเขตภูมิภาคที่ 1 ซึ่งไม่รวมถึง
ประเทศต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.169 ของข้อบังคับวิทยุ ให้เรดาร์ตรวจความเร็วและ
ทิศทางลมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งภายใต้ข้อ 5.162A ของข้อบังคับวิทยุ มีสถานะการใช้งาน
เท่าเทียมกับสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นในย่านความถี่ 50.0–50.5 MHz   
(WRC-19) 

5.166B  ในเขตภูมิภาคที่ 1 สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นซึ่งจัดเป็นกิจการรอง ต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ค่าความแรงสนามไฟฟ้าอันเนื่องมาจากสถานีวิทยุ
สมัครเล่นในเขตภูมิภาคท่ี 1 ในย่านความถ่ี 50 - 52 MHz จากการค านวนต้องไม่เกิน +6 dB 
(µV/m) ที่ความสูง 10 m เหนือพ้ืนดิน มากกว่า 10% ของเวลา ตลอดแนวชายแดนระหว่าง
ประเทศในเขตภูมิภาคที่ 1 ที่มีการใช้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อก และประเทศข้างเคียงในเขตภูมิภาคที่ 3 ที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ตามท่ีระบุในข้อ 5.167 และ 5.168 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.166C  ในเขตภูมิภาคที่ 1 สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นในย่านความถี่ 50 -52 MHz 
โดยไม่รวมถึงประเทศต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อ 5.169 ของข้อบังคับวิทยุ ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเรดาร์ตรวจความเร็วและทิศทาง
ลมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งภายใต้ข้อ 5.162A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.166D  ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน: ในเลบานอน ย่านความถี่ 50-52 MHz ก าหนดส าหรับกิจการ
วิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นใน
เลบานอนต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจาก
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สถานีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการประจ าที่ และกิจการเคลื่อนที่  
ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุในย่านความถ่ี 50-52 MHz ในประเทศอ่ืน ๆ (WRC-19) 

5.166E  ในสหพันธรัฐรัสเซีย เฉพาะย่านความถี่ 50.080-50.280 MHz ก าหนดส าหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการรอง โดยเกณฑ์การคุ้มครองป้องกันการรบกวนส าหรับกิจการอ่ืน
ในประเทศท่ีไม่ได้ระบุก าหนดไว้ตามข้อ 5.166B และ 5.169B ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.167 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในบังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
ปากีสถาน และสิงคโปร์ ก าหนดย่านความถี่ 50-54 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ กิจการ
เคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.167A การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอินโดนีเซีย และประเทศไทย ก าหนดย่านความถี่ 50-54 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่  กิจการเคลื่อนที่  กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ด้วย  
โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.168 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในออสเตรเลีย จีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
ก าหนดย่านความถี่  50-54 MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้ วย  
โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.169 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในบอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี นามิเบีย รวันดา แอฟริกาใต้ 
แซมเบีย และซิมบับเว ก าหนดย่านความถี่  50-54 MHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น  
โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในเซเนกัลก าหนดย่านความถี่ 50-51 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.169A  การก าหนดเผื่อเลือก: ในประเทศเขตภูมิภาคที่ 1 : แองโกลา ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน  
บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แกมเบีย จอร์แดน เคนยา คูเวต มอริเชียส 
โมซัมบิก โอมาน ยูกันดา กาตาร์ ซูดานใต้ และแทนซาเนีย ย่านความถี่ 50-54 MHz ก าหนด
ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในกินี-บิสเซา ย่านความถี่ 50-50.5 
MHz ก าหนดส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในจิบูตี ย่านความถี่ 50 -
52 MHz ก าหนดส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุคมนาคมใน
กิจการวิทยุสมัครเล่นในเขตภูมิภาคที่ 1 ไม่รวมถึงประเทศที่ระบุตามข้อ 5.169 ของข้อบังคับ
วิทยุ ที่ใช้ย่านความถี่ 50-54 MHz บางส่วนหรือตลอดทั้งย่านความถี่ ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการอ่ืนที่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับวิทยุ ในแอลจีเรีย อียิปต์  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  อิรัก อิสราเอล ลิเบีย 
ปาเลสไตน์* สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซูดาน และ
ตูนิเซีย ค่าความแรงสนามไฟฟ้าอันเนื่องมาจากสถานีวิทยุสมัครเล่นในย่านความถี่ 50 - 54 
MHz ต้องไม่เกิน +6 dB (µV/m) ที่ความสูง 10 m เหนือพ้ืนดิน มากกว่า 10% ของเวลา 
ตลอดแนวชายแดนของประเทศท่ีระบุท่ีต้องการการคุ้มครองป้องกันการรบกวน (WRC-19) 

5.169B  สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นในเขตภูมิภาคที่ 1 ไม่รวมถึงประเทศที่ระบุในข้อ 
5.169 ของข้อบังคับวิทยุ ที่ใช้ย่านความถี่ 50-54 MHz บางส่วนหรือตลอดทั้งย่านความถี่ 
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีใน  

 
     

* ตามข้อมติที่ 99 (Rev. Dubai, 2018) และข้อตกลงชั่วคราวระหว่าง อิสราเอล-ปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 
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 กิจการอ่ืนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุ ในแอลจีเรีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส อียิปต์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก คาซักสถาน คีร์กิซสถาน ลิ เบีย  
อุซเบกิสถาน ปาเลสไตน์* สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซูดาน ตูนิเซีย และยูเครน ค่าความแรง
สนามไฟฟ้าอันเนื่องมาจากสถานีวิทยุสมัครเล่นในย่านความถี่ 50-54 MHz ต้องไม่เกิน  
+6 dB (µV/m) ที่ความสูง 10 m เหนือพ้ืนดิน มากกว่า 10% ของเวลา ตลอดแนวชายแดน
ของประเทศดังกล่าว (WRC-19) 

5.170 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในนิวซีแลนด์ ก าหนดย่านความถี่ 51-54 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.171 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี มาลี นามิเบีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก รวันดา แอฟริกาใต้ แซมเบีย และซิมบับเว ก าหนดย่านความถี่ 54-68 
MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึง
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-19) 

5.172 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขต
ภูมิภาคที่ 2 กายอานา จาเมกา และเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 54-68 MHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ )  
(WRC-15) 

5.173 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขต
ภูมิภาคที่ 2 และกายอานา ก าหนดย่านความถี่ 68-72 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และ
กิจการเคลื่อนที ่โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-15) 

5.174 SUP (WRC-07) 
5.175 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 

คาซัคสถาน มอลโดวา อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน 
ก าหนดย่านความถี่ 68-73 MHz และ 76-87.5 MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในลัตเวียและลิทัวเนีย ก าหนดย่านความถี่ 68-73 MHz  
และ 76-87.5 MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการเคลื่อนที่  
โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน การด าเนินกิจการต่าง ๆ  
ในประเทศอ่ืน ๆ และการด าเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ 
ข้างต้นขึ้นกับข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง (WRC-07) 

5.176 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในออสเตรเลีย  จีน  สาธารณรัฐเกาหลี  ฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และซามัว ก าหนดย่านความถี่ 68-74 MHz ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-07) 

5.177 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่าน
ความถี่ 73-74 MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.178 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสาธารณรัฐโคลอมเบีย คิวบา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา กายอานา 
ฮอนดูรัส และนิการากัว ก าหนดย่านความถี่ 73-74.6 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และ
กิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12) 

     

* ตามข้อมติที่ 99 (Rev. Dubai, 2018) และข้อตกลงชั่วคราวระหว่าง อิสราเอล-ปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 
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5.179 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 
คาซัคสถาน ลิทัวเนีย มองโกเลีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนด
ย่านความถ่ี 74.6-74.8 MHz และ 75.2-75.4 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบินด้วย 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก จ ากัดเฉพาะเครื่องส่งที่ตั้งบนพ้ืนดินเท่านั้น (WRC-12) 

5.180 ความถี่วิทยุ 75 MHz เป็นความถี่วิทยุที่จัดสรรให้เครื่องส่งวิทยุบอกต าแหน่ง  หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐต้องไม่จัดสรรคลื่นความถี่อ่ืน ๆ ประชิดกับชายขอบของแถบคลื่นป้องกัน
การรบกวน เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือก าลังส่งของสถานีอ่ืน ๆ อาจเป็นสาเหตุของการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการท างานของเครื่องส่งวิทยุบอกต าแหน่ง ทั้งนี้  
ควรใช้ความพยายามทุกประการ เพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะของเครื่องรับประจ าอากาศยาน 
และจ ากัดก าลังส่งของสถานีส่งที่ประชิดกับความถี่วิทยุ 74.8 MHz และ 75.2 MHz 

5.181 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอียิปต์ อิสราเอล และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ก าหนดย่านความถี่ 
74.8-75.2 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งขึ้นกับข้อตกลง 
ภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ และเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานี
ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน สถานีในกิจการเคลื่อนที่จะด าเนินการในย่านความถี่นี้ได้ 
ต่อเมื่อหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการน า
ทางทางการบินอีกต่อไป (WRC-03) 

5.182 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซามัวตะวันตก ก าหนดย่านความถี่ 75.4-87 MHz ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.183 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในจีน  สาธารณรัฐเกาหลี   ญี่ ปุ่ น  ฟิลิปปินส์  และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ก าหนดย่านความถี่ 76-87 MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.184 SUP (WRC-07) 
5.185 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในสหรัฐอเมริกา เขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของ

ฝรั่งเศสในเขตภูมิภาคที่ 2 กายอานา และปารากวัย ก าหนดย่านความถ่ี 76-88 MHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) 
(WRC-15) 

5.186 SUP (WRC-97) 
5.187 การก าหนดเผื่อเลือก :  ในแอลเบเนีย ก าหนดย่านความถี่ 81-87.5 MHz ส าหรับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก และการใช้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของการประชุมเจนีวา พ.ศ. 2503 

5.188 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในออสเตรเลีย ก าหนดย่านความถี่ 85-87 MHz ส าหรับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และขึ้นกับข้อตกลงเป็นการเฉพาะ
ระหว่างหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่เก่ียวข้อง 

5.190 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในโมนาโก ก าหนดย่านความถี่ 87.5-88 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 
(WRC-97) 

5.192 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ก าหนดย่านความถี่  100-108 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97) 

5.194 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในคีร์กีซสถาน โซมาเลีย และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 104-
108 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (WRC-19) 
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5.197 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ก าหนดย่านความถี่ 108-111.975 MHz 
ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ  9.21  
ของข้อบังคับวิทยุ และเพ่ือให้มั่นใจว่า จะไม่มีการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุ
น าทางทางการบิน สถานีในกิจการเคลื่อนที่จะด าเนินการในย่านความถี่นี้ได้ ต่อเมื่อหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการน าทางทางการบินอีก
ต่อไป (WRC-12)  

5.197A การก าหนดเพ่ิมเติม :  ก าหนดย่านความถี่ 108-117.975 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จ ากัดเฉพาะระบบที่ด าเนินการ
ตามมาตรฐานทางการบินสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ การใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 413 
(Rev.WRC-07) การใช้ย่านความถี่ 108-112 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินใน
เส้นทางบินพาณิชย์ จ ากัดเฉพาะระบบที่ประกอบด้วยเครื่องส่งที่ตั้งบนพ้ืนดินและเครื่องรับ 
โดยเป็นระบบที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลการน าทาง  เพ่ือสนับสนุนการน าทางทางการบิน
ตามมาตรฐานทางการบินสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ (WRC-07) 

5.198 SUP (WRC-07) 
5.199 SUP (WRC-07) 
5.200 ในย่านความถี่ 117.975-137 MHz นั้น ความถ่ีวิทยุ 121.5 MHz เป็นความถ่ีวิทยุที่ใช้แจ้งเหตุ

ฉุกเฉินทางการบิน  ในกรณีจ าเป็น ให้ใช้ความถี่วิทยุ  123.1 MHz ร่วมกับความถี่วิทยุ 
121.5 MHz สถานี เคลื่อนที่ ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลอาจใช้ความถี่ วิทยุดั งกล่าว 
ติดต่อสื่อสารกับสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินเพ่ือแจ้งเหตุประสบภัยและเพ่ือความ 
ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 31 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.201 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอาร์เมเนีย  อาเซอร์ไบจาน  เบลารุส  บัลแกเรีย  เอสโตเนีย  
สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น คาซัคสถาน มาลี 
มองโกเลีย โมซัมบิก อุซเบกิสถาน ปาปัวนิวกินี โปแลนด์ คีร์กีซสถาน โรมาเนีย เซเนกัล  
ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 132-136 MHz ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก การจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ ต้องค านึงถึงความถี่
วิทยุที่จัดสรรให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (WRC-19) 

5.202 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส 
บัลแกเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
จอร์แดน มาลี โอมาน อุซเบกิสถาน โปแลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โรมาเนีย 
เซเนกัล ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 136-137 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก การจัดสรร
คลื่นความถี่ให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ ต้องค านึงถึง
ความถี่วิทยุที่จัดสรรให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ (WRC-19) 

5.203 SUP (WRC-07) 
5.203A SUP (WRC-07) 
5.203B SUP (WRC-07) 
5.203C  การใช้กิจการปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ที่ใช้ใน

ภารกิจระยะสั้น ในย่านความถ่ี 137-138 MHz อยู่ภายใต้ข้อมติที่ 660 (WRC-19) และข้อมติ
ที่ 32 (WRC-19) มีผลใช้บังคับด้วย ระบบดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง 
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หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการที่มีอยู่ก่อนที่จัดเป็นกิจการหลักในย่านความถี่
ดังกล่าว (WRC-19) 

5.204 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในอัฟกานิสถาน ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ  
บรูไนดารุสซาลาม จีน คิวบา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน อิรัก คูเวต มอนเตเนโกร โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สิงคโปร์ ประเทศไทย 
และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 137-138 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์ (WRC-19) 

5.205 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอิสราเอลและจอร์แดน ก าหนดย่านความถี่ 137-138 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับ
วิทยุ) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  

5.206 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บัลแกเรีย อียิปต์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย กรีซ คาซัคสถาน เลบานอน มอลโดวา 
มองโกเลีย อุซเบกิสถาน  โปแลนด์  คีร์กีซสถาน  สาธารณรัฐอาหรับซี เรีย  สโลวะเกีย 
สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 137-
138 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
(ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-2000) 

5.207 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในออสเตรเลีย ก าหนดย่านความถี่ 137-144 MHz ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ตราบจนกว่ากิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์จะใช้ความถี่วิทยุภายใต้การก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับภูมิภาคได้ 

5.208 การใช้ย่านความถี่  137-138 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่ านดาวเทียม  ขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-97) 

5.208A ในการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 137-138 MHz, 387-390 MHz และ 400.15-401 
MHz ให้สถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม และในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่ โลก) ในย่ านความถี่  157.1875-157.3375 MHz และ161.7875-
161.9375 MHz หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นทั้งหมดที่
ปฏิบัติได้ เพ่ือคุ้มครองป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์ที่ใช้ย่านความถี่ 150.05-153 MHz 
322-328.6 MHz 406.1-410 MHz และ 608-614 MHz จากการรบกวนอย่างรุนแรง อัน
เนื่องจากการแพร่คลื่นที่ไม่พึงประสงค์ ตามข้อเสนอแนะล่าสุดของ ITU-R RA.769 (WRC-19)  

5.208B การใช้ย่านความถ่ี 
 137-138 MHz 
             157.1875-157.3375 MHz 
  161.7875-161.9375 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 
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2 655-2 690 MHz 
21.4-22 GHz 

 อยู่ภายใต้ข้อมติที ่739 (Rev.WRC-15) (WRC-19)  
5.209 การใช้ ย่ านความถี่  137-138 MHz 148-150.05 MHz 399.9-400.05 MHz 400.15-401 

MHz 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม จ ากัดเฉพาะ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ (WRC-97) 

5.209A      การใช้ย่านความถี่ 137.175-137.825 MHz ส าหรับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ใน
กิจการปฏิบัติการอวกาศ ที่ใช้ในภารกิจระยะสั้น ซึ่งปฏิบัติตามภาคผนวก 4 ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 
9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.210 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอิตาลี สาธารณรัฐเช็ก และสหราชอาณาจักร ก าหนดย่านความถี่ 
138-143.6 MHz และ 143.65-144 MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย  
โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-07) 

5.211 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม เดนมาร์ก 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สเปน ฟินแลนด์ กรีซ กีนี ไอร์แลนด์ อิสราเอล เคนยา คูเวต เลบานอน 
ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก นอร์ทมาซิโดเนีย มาลี มอลตา มอนเตเนโกร นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ 
กาตาร์ สโลวะเกีย สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย สโลวีเนีย โซมาเลีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 
แทนซาเนีย ตูนิเซีย และตุรกี ก าหนดย่านความถี่ 138-144 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเลและกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.212 การก าหนดเผื่อเลือก :  ในแองโกลา บอตสวานา แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
สาธารณรัฐคองโก เอสวาตินี กาบอง แกมเบีย กานา กิน ีอิรัก จอร์แดน เลโซโท ไลบีเรีย ลิเบีย 
มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ โอมาน ยูกันดา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก รวันดา เซียร์ราลีโอน แอฟริกาใต้ ชาด โตโก แซมเบีย และซิมบับเว 
ก าหนดย่านความถี่ 138-144 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-19) 

5.213 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในจีน  ก าหนดย่านความถี่  138-144 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ 
หาต าแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.214 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเอริเทรีย เอธิโอเปีย เคนยา นอร์ทมาซิโดเนีย มอนเตเนโกร เซอร์เบีย 
โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้และแทนซาเนีย ก าหนดย่านความถี่ 138-144 MHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.216 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีน ก าหนดย่านความถี่ 144-146 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.217 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ คิวบา กายอานา และอินเดีย ก าหนดย่าน
ความถี ่146-148 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.218 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ก าหนดย่านความถี่ 148-149.9 MHz ส าหรับกิจการปฏิบัติการอวกาศ 
(โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับ
วิทยุ ความกว้างแถบคลื่นในการส่งเฉพาะปฏิบัติการใดปฏิบัติการหนึ่งต้องไม่เกิน  25 kHz 

5.218A  ย่านความถี่ 148-149.9 MHz ในกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) อาจใช้งานโดย
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ที่ใช้ในภารกิจระยะสั้น โดยระบบดาวเทียมที่มีวงโคจร
ไม่ประจ าที่ในกิจการปฏิบัติการอวกาศ ที่ใช้ในภารกิจระยะสั้น ตามข้อมติที่ 32 (WRC-19)  
ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงตามข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ขั้นตอนการประสานงานให้เป็นไปตาม
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ข้อ 9.17 และ 9.18  ของข้อบังคับวิทยุ ในย่านความถี่ 148-149.9 MHz ระบบดาวเทียมที่มี
วงโคจรไม่ประจ าที่ ที่ใช้ในภารกิจระยะสั้น ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้ หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการที่มีอยู่ก่อนที่จัดเป็นกิจการหลักในย่าน
ความถี่ดังกล่าว หรือท าให้เกิดข้อจ ากัดเพ่ิมเติมต่อกิจการปฏิบัติการอวกาศและกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ สถานีภาคพ้ืนดินของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ า
ที่ในกิจการปฏิบัติการอวกาศ ที่ ใช้ในภารกิจระยะสั้นในย่านความถี่ 148-149.9 MHz  
ต้องรับรองว่าค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ซึ่งมีค่าไม่เกิน -149 dB (W/(m2 · 4 kHz)) 
มากกว่า 1% ของเวลา ที่เขตแนวชายแดนของประเทศดังต่อไปนี้: อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
เบลารุส จีน สาธารณรัฐเกาหลี คิวบา สหพันธรัฐรัสเซีย อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
ญี่ปุ่น คาซักสถาน มาเลเซีย อุซเบกิสถาน คีร์กิซสถาน ประเทศไทย และเวียดนาม ในกรณีค่า
ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังมีค่าเกินขีดจ ากัดนี้ ต้องได้รับข้อตกลงตามข้อ 9.21 ของข้อบังคับ
วิทยุ จากประเทศดังกล่าวข้างต้น (WRC-19) 

5.219 การใช้ย่านความถี่ 148-149.9 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมขึ้นกับการประสานงาน
ภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาและการด าเนินกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ และกิจการปฏิบัติการอวกาศใน
ย่านความถี่ 148-149.9 MHz การใช้งานย่านความถี่ 148-149.9 MHz โดยระบบดาวเทียมที่
มีวงโคจรไม่ประจ าที่ที่ใช้งานในกิจการปฏิบัติการอวกาศท่ีมีระยะปฏิบัติการสั้นไมอ่ยู่ภายใต้ข้อ 
9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.220 การใช้ย่านความถี่ 149.9-150.05 MHz และ 399.9-400.05 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมข้ึนกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.221 สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 148-149.9 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจ าที่หรือ
กิจการเคลื่อนที่ซึ่งด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่ ในแอลเบเนีย แอลจีเรีย 
เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน บังกลาเทศ บาร์เบโดส เบลารุส 
เบลเยียม เบนิน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอตสวานา บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรีย 
แคเมอรูน จีน ไซปรัส สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐเกาหลี โกตดิวัวร์ โครเอเชีย คิวบา 
เดนมาร์ก จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย สเปน เอสโตเนีย เอสวาตินี เอธิโอเปีย
สหพันธรัฐรัสเซีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาบอง จอร์เจีย กานา กรีซ กินี กินี-บิสเซา ฮังการี 
อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี จาเมกา ญี่ปุ่น 
จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต เลโซโท ลัตเวีย เลบานอน ลิเบีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย 
ลักเซมเบิร์ก นอร์ทมาซิโดเนีย มาเลเซีย มาลี มอลตา มอริเตเนีย มอลโดวา มองโกเลีย  
มอนเตเนโกร โมซัมบิก นามิเบีย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ โอมาน ยูกันดา อุซเบกิสถาน ปากีสถาน 
ปานามา ปาปัวนิวกินี ปารากวัย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ 
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สโลวะเกีย 
โรมาเนีย สหราชอาณาจักร เซเนกัล เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน สิงคโปร์ สโลวีเนีย ซูดาน  
ศรีลังกา แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แทนซาเนีย ชาด โตโก ตองกา ตรินิแดดและ
โตเบโก ตูนิเซีย ตุรก ียูเครน เวียดนาม เยเมน แซมเบีย และซิมบับเว (WRC-19) 

5.222 SUP (WRC-15) 
5.223 SUP (WRC-15) 



- 169 - 

 

5.224 SUP (WRC-97) 
5.224A SUP (WRC-15) 
5.224B SUP (WRC-15) 
5.225 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในออสเตรเลียและอินเดีย ก าหนดย่านความถี่ 150.05-153 MHz 

ส าหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
5.225A การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแอลจีเรีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน สหพันธรัฐรัสเซีย 

ฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน  
เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และเวียดนาม ก าหนดย่านความถี่ 154-156 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ
หาต าแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก การใช้ความถี่วิทยุ 154-156 MHz ส าหรับกิจการวิทยุหา
ต าแหน่งจ ากัดเฉพาะระบบค้นหาวัตถุในอวกาศจากสถานีภาคพ้ืนโลก การท างานของสถานี
วิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งย่านความถี่ 154-156 MHz เป็นไปตามข้อ 9.21  
ของข้อบังคับวิทยุ การระบุหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ได้รับผลกระทบในเขตภูมิภาคท่ี 1 มี
ค่า instantaneous field-strength value คือ 12 dB (µV/m) ส าหรับ 10% ของเวลาที่
ท างาน ที่ระยะ 10 เมตรจากพ้ืนดิน ด้วยย่านความถี่อ้างอิง 25 kHz จากชายแดนของ
หน่วยงานอ านวยการของรัฐในเขตภูมิภาคที่ 3 ค่า I/N อยู่ที่ -6 dB (N = −161 dBW/4 kHz) 
หรือ −10 dB ส าหรับการใช้งานที่ต้องการการปกป้อง เช่น PPDR (N = −161 dBW/4 kHz) 
ส าหรับ 1% ของเวลาที่ท างาน ที่ระยะ 60 เมตรจากพ้ืนดิน จากชายแดนของหน่วยงานขอรัฐ
อ่ืน 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 เกินกว่า −16 dBW การจัดสรรความถี่วิทยุในกิจการวิทยุหา
ต าแหน่ง ส าหรับการก าหนดความถ่ีวิทยุนี้ในยูเครนต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงกับมอลโดวาเท่านั้น  
(WRC-12) 

5.226 ความถี่วิทยุ 156.525 MHz เป็นความถี่วิทยุสากลเพ่ือแจ้งเหตุประสบภัยและเพ่ือความ
ปลอดภัยในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลโดยใช้วิทยุโทรศัพท์ ซึ่งวิทยุโทรศัพท์นี้ใช้วิธีดิจิทัลในการ
เรียกอย่างจ าเพาะเจาะจง  การใช้ความถี่วิทยุ 156.625 MHz และแถบคลื่น 156.4875-
156.5625 MHz มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 มาตรา 52 และภาคผนวก 18 ความถี่วิทยุ 156.8 
MHz เป็นความถี่วิทยุสากลเพ่ือแจ้งเหตุประสบภัยและเพ่ือความปลอดภัยในกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเลโดยใช้วิทยุโทรศัพท์ 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 แ ล ะ 
161.475-162.05 MHz หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องให้ความส าคัญกับกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเล โดยจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวให้สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลเท่านั้น  (ดู
มาตรา 31 มาตรา 52 และภาคผนวก 18) สถานีในกิจการอ่ืน ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุในย่าน
ความถี่ข้างต้นควร หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อการใช้วิทยุ
โทรศัพท์ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล วิทยุคมนาคมในเส้นทางน้ าเส้นทางต่าง ๆ อาจใช้ความถี่
วิทยุ 156.8 MHz และ 156.525 MHz รวมทั้งอาจใช้ย่านความถี่ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
โดยค านึงถึงการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและข้อตกลงต่าง ๆ (WRC-07) 

5.227 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ก าหนดย่านความถี่ 156.4875-156.5125 MHz และ 156.5375-
156.5625 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก การใช้ย่านความถี่ข้างต้นในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบกต้องไม่ก่อให้เกิด



- 170 - 

 

การรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการใช้วิทยุโทรศัพท์ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล (WRC-07) 

5.227A SUP (WRC-12) 
5.228 การใช้งานย่านความถี่ 156.7625-156.7875 MHz และ 156.8125-156.8375 MHz ส าหรับ

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ให้ใช้เฉพาะภาครับของระบบระบุบ่งชี้อัตโนมัติ 
(AIS) ส าหรับการแพร่คลื่นระยะไกลของข้อความ (Message 27 ตามข้อเสนอแนะล่าสุด  
ITU-R M.1371) ยกเว้นการแพร่คลื่นของระบบระบุบ่งชี้อัตโนมัติ (AIS) ในย่านความถ่ีดังกล่าว
ส าหรับการปฏิบัติการในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลส าหรับการติดต่อสื่อสารต้องไม่เกิน 1 วัตต์  
(WRC-12) 

5.228A สถานีอากาศยานอาจใช้ย่านความถีวิทยุ  161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-
162.0375 MHz ส าหรับการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ และการติดต่อสื่อสารเพ่ือความ
ปลอดภัยอื่น  (WRC-12) 

5.228AA การใช้งานย่านความถี่ 161.9375-161.9625 MHz และ 161.9875-162.0125 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะระบบที่ปฏิบัติการตาม 
Appendix 18 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.228AB  การใช้ย่านความถี่ 157.1875-157.3375 MHz และ 161.7875-161.9375 MHz โดยกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ท่ีปฏิบัติตามภาคผนวก 18 (WRC-19) 

5.228AC  การใช้ย่านความถี่ 157.1875-157.3375 MHz และ 161.7875-161.9375 MHz โดยกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) จ ากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ที่ปฏิบัติตามภาคผนวก 18 การใช้งานดังกล่าวต้องได้รับข้อตกลงตามข้อ 9.21  
ของข้อบังคับวิทยุ โดยค านึงกิจการภาคพ้ืนโลกในอาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน สาธารณรัฐ
เกาหลี คิวบา สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี แอฟริกาใต้ และเวียดนาม (WRC-19) 

5.228B การใช้งานย่านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อหรือร้องขอการ
คุ้มครองจากกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (WRC-12) 

5.228C การใช้งานย่านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz ใน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลและกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะระบบ
ระบุบ่งชื้อัตโนมัติ การใช้งานย่านความถี่ดังกล่าวในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทาง
บินพาณิชย์จ ากัดเฉพาะระบบระบุบ่งชื้อัตโนมัติจากการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือจาก
อากาศยาน การท างานของระบบระบุบ่งชื้อัตโนมัติในย่านความถี่ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิด
ข้อจ ากัดในการพัฒนาการใช้งานในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่ข้างเคียง  
(WRC-12) 

5.228D การใช้งานย่านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz (AIS 1) และ 162.0125-162.0375 MHz 
(AIS 2) ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก สามารถใช้งานได้
ถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2568 การใช้งานย่านความถี่นี้จะถูก
ยกเลิก หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรยกเลิกการใช้งานย่านความถี่นี้ ส าหรับกิจการประจ า
ที่และเคลื่อนที่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2568 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ย่านความถี่นี้ใน
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กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลได้ระดับความส าคัญเหนือกว่ากิจการประจ าที่  กิจการเคลื่อนที่ 
ทางบก และกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12) 

5.228E การใช้ย่านความถี่ 161.9625-161.9875 MHz และ 162.0125-162.0375 MHz ในระบบ
ระบุบ่งชื้อัตโนมัติ (AIS) ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ จ ากัด
เฉพาะสถานีอากาศยานในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ และการติดต่อสื่อสารอ่ืนเพ่ือความ
ปลอดภัยเท่านั้น (WRC-12) 

5.228F การใช้ ย่ านความถี่  161.9625 -161.9875  MHz และ  162.0125 -162.0375  MHz  
ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะการรับสัญญาณจากระบบระบุ
บ่งชี้อัตโนมัติ (AIS) จากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลยเท่านั้น (WRC-12) 

5.229 การก าหนดเผื่อเลือก :  ในโมร็อกโก ก าหนดย่านความถี่  162-174 MHz ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกิจการหลัก การใช้ย่านความถี่นี้ขึ้นกับข้อตกลง
ร่วมกันกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐ ซึ่งด าเนินกิจการสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่น
ความถี่ ทั้งกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้วหรือกิจการที่ได้วางแผนไว้แล้ว  และมีแนวโน้มว่า  
จะได้รับผลกระทบ ข้อตกลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสถานีที่ตั้งอยู่  ณ วันที่ 1 มกราคม 
2524 ซ่ึงลักษณะทางเทคนิคยังคงลักษณะเดิมอยู่ 

5.230 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีน ก าหนดย่านความถี่ 163-167 MHz ส าหรับกิจการปฏิบัติการ
อวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21  
ของข้อบังคับวิทยุ 

5.231 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอัฟกานิสถาน และจีน ก าหนดย่านความถี่ 167-174 MHz ส าหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก การตั้งสถานีในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ในย่านความถี่นี้ ขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันกับประเทศเพ่ือน
บ้านในเขตภูมิภาคที่ 3 ซึ่งกิจการที่ด าเนินการอยู่ในประเทศนั้น ๆ มีแนวโน้มว่าจะได้รับ
ผลกระทบ (WRC-12) 

5.232 SUP (WRC-15) 
5.233 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีน ก าหนดย่านความถี่ 174-184 MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ 

(อวกาศสู่โลก) และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ กิจการข้างต้นต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้วและสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้ว 

5.234 SUP (WRC-15) 
5.235 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 

อิสราเอล อิตาลี ลิกเตนสไตน์ มอลตา โมนาโก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร 
สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์  ก าหนดย่านความถี่ 174-223 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทาง
บกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้วในประเทศอ่ืน ๆ 

5.237 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสาธารณรัฐคองโก อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย แกมเบีย กินี ลิเบีย 
มาลี เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย และชาด ก าหนดย่านความถี่ 174-223 MHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12) 

5.238 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ ก าหนดย่านความถี่ 
200-216 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 



- 172 - 

 

5.240 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีนและอินเดีย ก าหนดย่านความถี่ 216-223 MHz ส าหรับกิจการ
วิทยุน าทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และก าหนดย่านความถี่ 216-223 MHz 
ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.241 ในเขตภูมิภาคที่ 2 หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องไม่ตั้งสถานีใหม่ในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง
ในย่านความถี่ 216-225 MHz สถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งที่ตั้งก่อนวันที่  1 มกราคม 
2533 อาจด าเนินการต่อไปได้ โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.242 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดา และเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 216-220 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.243 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในโซมาเลีย ก าหนดย่านความถี่ 216-225 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน า
ทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศอ่ืน ๆ ทั้งที่ด าเนินกิจการอยู่แล้ว และที่ได้
วางแผนไว้แล้ว 

5.244 SUP (WRC-97) 
5.245 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 222-223 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทาง

ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และก าหนดย่านความถี่ 222-223 MHz ส าหรับ
กิจการวิทยุหาต าแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.246 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในสเปน ฝรั่งเศส อิสราเอล และโมนาโก ก าหนดย่านความถี่ 223-230 
MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ในการจัดท าแผนความถี่วิทยุ ต้องจัดความถี่วิทยุ
ให้กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก่อน สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกต้องไม่
ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง  หรือร้องขอสิทธิคุ้ มครองการรบกวนจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้ว
ในโมร็อกโกและแอลจีเรีย นอกจากการก าหนดดังกล่าวนี้แล้ว ยังก าหนดย่านความถี ่223-230 
MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก 

5.247 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน โอมาน 
กาตาร์ และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ก าหนดย่านความถี่ 223-235 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ
น าทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.250 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในจีน  ก าหนดย่านความถี่  225-235 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ 
ดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.251 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในไนจีเรีย ก าหนดย่านความถี่ 230-235 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน า
ทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับ
วิทยุ 

5.252 การก าหนดเผื่อเลือก :  ในบอตสวานา เอสวาตินี  เลโซโท  มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย 
แอฟริกาใต้ แซมเบีย และซิมบับเว ก าหนดย่านความถี่ 230-238 MHz และ 246-254 MHz 
ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.254 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอาจใช้ย่านความถี่ 235-322 MHz และ 335.4-399.9 MHz ได้ 
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ โดยมีเงื่อนไขว่า สถานีในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการอื่น ๆ ที่ก าลังด าเนินการ หรือ
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ที่มีแผนจะด าเนินการตามตารางก าหนดคลื่นความถี่  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจการที่ก าหนดเพ่ิมเติม
ตามข้อ 5.256A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.255 ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่อาจใช้ย่านความถี่ 312-315 MHz (โลกสู่อวกาศ)  
และ 387-390 MHz (อวกาศสู่โลก) ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมได้ การใช้ย่านความถี่
ดังกล่าวขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ 

5.256 สถานียานช่วยชีวิตและอุปกรณ์เพ่ือการช่วยชีวิตใช้ความถ่ีวิทยุ 243 MHz (WRC-07) 
5.256A การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และคาซัคสถาน ก าหนดย่านความถี่ 258-261 

MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการปฏิบัติการ
อวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการพัฒนาระบบในกิจการเคลื่อนที่และระบบ
ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่นี้ สถานีในกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) 
และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบในกิจการ
ประจ าที่ของประเทศอ่ืน ๆ ในอนาคต (WRC-15) 

5.257 หน่วยงานอ านวยการของรัฐอาจใช้ย่านความถี่ 267-272 MHz ส าหรับงานโทรมาตรอวกาศ
ภายในประเทศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.258 การใช้ย่านความถี่ 328.6-335.4 MHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน จ ากัดเฉพาะระบบ
เครื่องช่วยอากาศยานลงสู่พ้ืนโดยบอกแนวร่อน  

5.259 การก าหนดเพ่ิมเติม: ในอียิปต์ และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ก าหนดย่านความถ่ี 328.6-335.4 
MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 
ของข้อบังคับวิทยุ และเพ่ือให้มั่นใจว่า จะไม่มีการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุ
น าทางทางการบิน สถานีในกิจการเคลื่อนที่จะด าเนินการในย่านความถี่นี้ได้ ต่อเมื่อหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่ประสงค์จะใช้ย่านความถ่ีนี้ในกิจการน าทางทางการบินอีก
ต่อไป (WRC-12)  

5.260 SUP (WRC-15) 
5.260A  ในย่านความถี่ 399.9-400.05 MHz ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุด 

ในการแพร่คลื่นใด ๆ ของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องมีค่าไม่เกิน 5 
dB W/(4 kHz) และก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดของแต่ละสถานี
ภาคพ้ืนดินในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องมีค่าไม่เกิน 5 dBW ตลอดทั้งย่านความถี่ 
399.9-400.05 MHz 

 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ค่าขีดจ ากัดดังกล่าวยังไม่ใช้บังคับกับระบบดาวเทียม 
ที่ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุภายในวันที่  
22 พฤศจิกายน 2562 และระบบดังกล่าวด าเนินการอยู่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย
หลังจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ค่าขีดจ ากัดดังกล่าวจะใช้บังคับทุก ๆ ระบบในกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถ่ีนี้  
ในย่านความถ่ี 399.99-400.02 MHz ค่าขีดจ ากัดก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก
ที่ก าหนดข้างต้นจะใช้บังคับกับทุก ๆ ระบบกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมหลังจากวันที่  
22 พฤศจิกายน 2565   
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ได้มีการร้องขอให้หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่มีข่ายเชื่อมโยงดาวเทียมในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ 399.99-400.02 MHz อยู่ในความรับผิดชอบด าเนินการให้
สอดคล้องเป็นไปตามขีดจ ากัดก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกที่ก าหนดข้างต้น 
ภายหลังจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (WRC-19) 

5.260B  ในย่านความถี่ 400.02-400.05 MHz ข้อ 5.260A ของข้อบังคับวิทยุ ไม่ใช้บังคับกับข่าย
เชื่อมโยงสั่งการขาข้ึน (telecommand uplink) ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (WRC-19)  

5.261 ให้แพร่คลื่นภายในช่วง  25 kHz ของความถ่ีมาตรฐาน 400.1 MHz 
5.262 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน  บาห์เรน เบลารุส  

บอตสวานา สาธารณรัฐโคลอมเบีย คิวบา อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เอกวาดอร์ 
สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน 
คาซัคสถาน คูเวต ไลบีเรีย มาเลเซีย มอลโดวา โอมาน อุซเบกิสถาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ 
กาตาร์  สาธารณรัฐอาหรับซี เรีย  คีร์กีซสถาน  สิงคโปร์  โซมาเลีย  ทาจิกิสถาน  ชาด  
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 400.05-401 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.263 ก าหนดย่านความถี่ 400.15-401 MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ ในทิศทางอวกาศสู่อวกาศ
ด้วย เพ่ือติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศที่มีบุคลากรอยู่ด้วย ในการนี้ไม่ถือว่า กิจการวิจัยอวกาศ
เป็นกิจการเพ่ือความปลอดภัย 

5.264 การใช้ ย่ านความถี่  400.15-401 MHz ในกิจการเคลื่ อนที่ ผ่ านดาวเที ยม  ขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังต้องไม่
เกินค่าตามเอกสารแนบ 1 ของภาคผนวก 5 โดยให้ใช้ค่าดังกล่าวจนกว่าจะมีการพิจารณา
ทบทวนในการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 

5.264A  ในย่านความถี่ 401-403 MHz ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดในการแพร่
คลื่นใด ๆ ของแต่ละสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม และกิจการส ารวจ
พิภพผ่านดาวเทียมต้องมีค่าไม่เกิน 22 dB W/(4 kHz) ส าหรับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจร
ประจ าที่ และระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ซึ่งจุดโคจรที่ไกลโลกมากที่สุดอยู่ห่างจาก
โลกเท่ากับหรือมากกว่า 35 786 km ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดในการ
แพร่คลื่นใด ๆ ของแต่ละสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม และกิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมต้องมีค่าไม่เกิน 7 dBW/(4 kHz) ส าหรับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจร
ไม่ประจ าที่ซึ่งจุดโคจรที่ไกลโลกมากที่สุดอยู่ห่างจากโลกน้อยกว่า 35 786 km 

 ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดของแต่ละสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการ
อุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม และกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมต้องมีค่าไม่เกิน 22 dBW 
ส าหรับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ และระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ซึ่งจุด
โคจรที่ไกลโลกมากที่สุดอยู่ห่างจากโลกเท่ากับหรือมากกว่า 35 786 km ตลอดทั้งย่านความถี่ 
401-403 MHz ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดของแต่ละสถานีภาคพ้ืนดิน
ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม และกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมต้องมีค่าไม่เกิน  
7 dBW ส าหรับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ซึ่งจุดโคจรที่ ไกลโลกมากที่สุดอยู่ห่าง
จากโลกน้อยกว่า 35 786 km ตลอดทั้งย่านความถ่ี 401-403 MHz 
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 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2572 ค่าขีดจ ากัดดังกล่าวยังไม่ใช้บังคับกับระบบดาวเทียมที่
ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับ เอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่ วิทยุภายในวันที่  
22 พฤศจิกายน 2562 และระบบดังกล่าวด าเนินการด าเนินการอยู่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2562 โดยหลังจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2572 ค่าขีดจ ากัดดังกล่าวจะใช้บังคับทุก ๆ ระบบ
ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม และกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมในย่านความถี่นี้   
(WRC-19) 

5.264B  ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม และกิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมที่ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่
วิทยุภายในวันที่ 28 เมษายน 2550 ได้รับการยกเว้นจากข้อ 5.264A ของข้อบังคับวิทยุ และ
สามารถใช้งานย่านความถี่ 401.898 -402.522 MHz ได้ต่อไป โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
ซึ่งก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดต้องมีค่าไม่เกิน 12 dBW (WRC-19) 

5.265 การใช้ย่านความถ่ี 403-410 MHz ตามข้อมติที่ 205 (Rev.WRC-15) (WRC-15) 
5.266 การใช้ย่านความถี่ 406-406.1 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม จ ากัดเฉพาะวิทยุก าลังส่ง

ต่ าเพ่ือบอกต าแหน่งผ่านดาวเทียมในกรณีฉุกเฉิน (ดูมาตรา 31 ประกอบด้วย) (WRC-07) 
5.267 ห้ามมิให้แพร่คลื่นใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อการใช้ ย่านความถี่  

406-406.1 MHz  
5.268 การใช้ย่านความถี่ 410-420 MHz ในกิจการวิจัยอวกาศ จ ากัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารระหว่าง

อวกาศสู่อวกาศในวงโคจรและยานอวกาศที่มีบุคลากรอยู่ด้วย ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง  
ณ พ้ืนผิวโลก อันเนื่องจากการแพร่คลื่นจากกิจกรรมนอกยานอวกาศต้องไม่เกิน -153 dB 
(W/m2 .4 kHz) ส าหรับ  0    5, -153 + 0.077 ( – 5) dB (W/m2.4 kHz) ส าหรับ  
5    70 และ -148 dB (W/m2.4 kHz) ส าหรับ 70    90 โดย  แทนมุมที่คลื่น
แพร่ลงมาและความกว้างแถบคลื่นอ้างอิง 4 kHz ในย่านความถี่นี้ สถานีในกิจการวิจัยอวกาศ 
(อวกาศสู่อวกาศ)  ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและ
การพัฒนากิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ข้อ 4.10 ของข้อบังคับวิทยุไม่ใช้บังคับ (WRC-15) 

5.269 ประเภทกิจการที่ แตกต่างกัน :  ในออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา  อิน เดีย  ญี่ ปุ่ น  และ 
สหราชอาณาจักร ก าหนดย่านความถี่ 420-430 MHz และ 440-450 MHz ส าหรับกิจการ
วิทยุหาต าแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) 

5.270 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จาไมกา และฟิลิปปินส์ ก าหนดย่าน
ความถี่ 420-430 MHz และ 440-450 MHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นด้วย โดยจัดเป็น
กิจการรอง 

5.271 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเบลารุส จีน อินเดีย คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่าน
ความถี่ 420-460 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบิน  (เครื่องวิทยุวัดความสูง)  
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-07) 

5.272 SUP (WRC-12) 
5.273 SUP (WRC-12) 
5.274 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และชาด ก าหนดย่านความถี่ 430-432 

MHz และ 438-440 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12) 
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5.275 การก าหนดเพิ่มเติม:  ในโครเอเชีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ลิเบีย นอร์ทมาซิโดเนีย มอนเตเนโกร 
และเซอร์เบีย ก าหนดย่านความถี่  430-432 MHz และ 438-440 MHz ส าหรับกิจการ 
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  โดยจัดเป็นกิจการหลัก  ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
(WRC-19) 

5.276 การก าหนดเพ่ิมเติม:  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 ลิเบีย มาเลเซีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐ
อาหรับซี เรีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  สิงคโปร์ โซมาเลีย  ซูดาน 
สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทย โตโก ตุรกี และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 430-440 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก และก าหนดย่านความถี่ 430-435 MHz 
และ 438-440 MHz ยกเว้นใน เอกวาดอร์ ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.277 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในแองโกลา อาร์เมเนีย  อาเซอร์ไบจาน  เบลารุส  แคเมอรูน  
สาธารณรัฐคองโก จิบูตี สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี อิสราเอล คาซัคสถาน มาลี  
อุซเบกิสถาน โปแลนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก คีร์กีซสถาน สโลวะเกีย โรมาเนีย 
รวันดา ทาจิกิสถาน ชาด เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 430-440 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.278 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอาร์เจนตินา บราซิล สาธารณรัฐโคลอมเบีย คอสตาริกา 
คิวบา กายอานา ฮอนดูรัส ปานามา ปารากวัย  อุรุกวัย และเวเนซูเอลา ก าหนดย่านความถี่ 
430-440 MHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น  โดยจัดเป็นกิจการหลัก  (ดูข้อ 5.33 ของ
ข้อบังคับวิทยุ) (WRC-19) 

5.279 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 430-435 MHz และ 438-440 MHz 
ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบินและกิจการ
ประจ าที่ซึ่งจัดเป็นกิจการรอง ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.279A การใช้ย่านความถี่ 432-438 MHz ของอุปกรณ์ตรวจวัดในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(แอกทีฟ) ต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ITU-R RS.1260-1 กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(แอกทีฟ) ในย่านความถี่ 432-438 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการ
วิทยุน าทางทางการบินในจีน ข้อก าหนดนี้มิได้ลดพันธะของกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(แอกทีฟ) ในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 และ 5.30 ของข้อบังคับวิทยุ แต่อย่างใด 
(WRC-19) 

5.280 ในเยอรมนี ออสเตรีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย ลิกเตนสไตน์ นอร์ทมาซิโดเนีย 
มอนเตเนโกร โปรตุเกส เซอร์เบีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ ก าหนดย่านความถี่ 433.05-
434.79 MHz (ความถี่กึ่งกลาง 433.92 MHz) ส าหรับการประยุกต์ใช้พลังงานความถี่วิทยุใน
ด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (ไอเอสเอ็ม) กิจการวิทยุคมนาคมของประเทศ
ข้างต้นที่ ใช้ย่านความถี่นี้ต้องยอมรับการรบกวนอย่างรุนแรงซึ่งอาจมีสาเหตุจากการ
ประยุกต์ใช้งานดังกล่าว อุปกรณ์ไอเอสเอ็มท่ีใช้ย่านความถี่นี้อยู่ภายใต้ข้อ 15.13 ของข้อบังคับ
วิทยุ (WRC-19) 

5.281 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขตภูมิภาคที่ 2 
และอินเดีย ก าหนดย่านความถี่  433.75-434.25 MHz ส าหรับกิจการปฏิบัติการอวกาศ  
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(โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในฝรั่งเศสและบราซิล ก าหนดย่านความถี่นี้ 
ส าหรับกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.282 กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมอาจใช้ความถี่วิทยุในย่านความถี่ 435-438 MHz 1 260- 
1 270 MHz 2 400-2 450 MHz 3 400-3 410 MHz (ในเขตภูมิภาคที่  2  และ  3) และ  
5 650-5 670 MHz  ได้ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการอ่ืน  ๆ ที่
ด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่ (ดูข้อ 5.43 ของข้อบังคับวิทยุ) หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่อนุญาตให้ด าเนินกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมต้องมั่นใจว่า การ
รบกวนอย่างรุนแรงอันเนื่องจากสถานีในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม การรบกวนนั้น
ต้องได้รับการแก้ไขในทันทีทันใด ตามข้อ 25.11 ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ การใช้ย่านความถี่  
1 260-1 270 MHz และ 5 650-5 670 MHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมจ ากัด
เฉพาะทิศทางจากโลกสู่อวกาศ 

5.283 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในออสเตรีย ก าหนดย่านความถี่ 438-440 MHz ส าหรับกิจการประจ า
ที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  

5.284 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดา ก าหนดย่านความถี่ 440-450 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่นด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.285 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในแคนาดา ก าหนดย่านความถ่ี 440-450 MHz ส าหรับกิจการ
วิทยุหาต าแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) 

5.286 กิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) อาจใช้ย่าน
ความถี ่449.75-450.25 MHz ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.286A การใช้ย่านความถี่ 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-97) 

5.286AA หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่ 450-470 MHz ส าหรับด าเนินกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ให้ดูข้อ
มติที่ 224 (Rev.WRC-19) ทั้งนี้ การก าหนดนี้มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนด
ไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด 
(WRC-19) 

5.286B การใช้ย่านความถี่ 454-455 MHz ในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.286D ของข้อบังคับวิทยุ  
การใช้ย่านความถี่ 455-456 MHz และ 459-460 MHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 และการใช้ย่าน
ความถี่ 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.286E ของข้อบังคับ
วิทยุ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้อง
ขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจ าที่หรือกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งด าเนินงาน
สอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถ่ี (WRC-97) 

5.286C การใช้ย่านความถี่ 454-455 MHz ในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.286D ของข้อบังคับวิทยุ  
การใช้ย่านความถี่ 455-456 MHz และ 459-460 MHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 และการใช้ย่าน
ความถี่ 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.286E ของข้อบังคับ
วิทยุนั้น สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนด
คลื่นความถี่ (WRC-97) 

5.286D การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และปานามา ก าหนดย่านความถี่ 454-455 
MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
(WRC-07) 
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5.286E การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเคปเวิร์ด เนปาล และไนจีเรีย ก าหนดย่านความถี่ 454-456 MHz 
และ 459-460 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-07) 

5.287 การใช้ย่านความถี่ 457.5125-457.5875 MHz และ 467.5125-467.5875 MHz ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเลจ ากัดส าหรับสถานีบนเรือ โดยคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมและช่อง
ความถ่ีที่ใช้ ต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะตามข้อเสนอแนะ ITU-R M.1174-4 การใช้งานคลื่น
ความถี่นี้ในน่านน้ าขึ้นอยู่กับข้อบังคับในประเทศที่เก่ียวข้อง (WRC-19) 

5.288 ใน เขตน่ านน้ าของสหรั ฐอ เมริก าและฟิ ลิ ปปิ น ส์  ย่ าน ความถี่ ที่ เห มาะสม ในการ 
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 าดับ คุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะตาม
ข้อเสนอแนะ ITU-R M.1174-4 (WRC-19) 

5.289 นอกจากกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียมแล้ว กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมอาจใช้ย่าน
ความถี่  460-470 MHz และ 1 690-1 710 MHz ในการส่งจากอวกาศสู่โลก โดยต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีที่ด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่ 

5.290 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จีน สหพันธรัฐรัสเซีย 
ญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 460-470 MHz 
ส าหรับกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 
ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-12) 

5.291 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในจีน ก าหนดย่านความถี่ 470-485 MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ 
(อวกาศสู่โลก) และกิจการปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่ได้วางแผน
ไว้แล้ว 

5.291A การก าหนดเพ่ิม เติม :  ใน เยอรมนี  ออสเตรีย  เดนมาร์ก  เอสโต เนี ย  ลิก เตนสไตน์  
สาธารณรัฐเช็ก เซอร์เบีย และสวิตเซอร์แลนด์ ก าหนดย่านความถี่ 470-494 MHz ส าหรับ
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง โดยจ ากัดเฉพาะเรดาร์ตรวจความเร็วและทิศทางลม ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อ
มติที ่217  (WRC-97) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15) 

5.292 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอาร์เจนตินา อุรุกวัย และเวเนซ ุเอลา ก าหนดย่านความถี่ 
470-512 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) 
ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15)  

5.293 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในแคนาดา ชิลี คิวบา สหรัฐอเมริกา กายอานา จาเมกา และ
ปานามา ก าหนดย่านความถี่ 470-512 MHz และ 614-806 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของ
ข้อบังคับวิทยุ ในบาฮามาส บาร์เบโดส แคนาดา ชิลี คิวบา สหรัฐอเมริกา กายอานา จาเมกา 
เม็กซิโก และปานามา ก าหนดย่านความถี่ 470-512 MHz และ 614-698 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ในอาร์เจนตินาและเอกวาดอร์ ก าหนดย่านความถี่ 470-
512 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 
ของข้อบังคับวิทย)ุ ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 
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5.294 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย แคเมอรูน โกตดิวัวร์ อียิปต์ เอธิโอเปีย อิสราเอล 
ลิเบีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ชาด และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 470-582 MHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15) 

5.295 ในบาฮามาส บาร์เบโดส แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 470-608 
MHz หรือบางส่วนของย่านความถี่นี้ส าหรับกิจการเคลื่อนที่สากล ( IMT) ตามข้อมติที่ 224 
(Rev.WRC-19) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้
แล้ว ใช้ย่านความถ่ีนี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด กิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ที่ใช้งานภายในย่านความถี่นี้ต้องค านึงถึงข้องตกลงภายใต้
ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ หรืออ้างสิทธิ
คุ้มครองจากกิจการกระจายเสียงจากประเทศเพ่ือนบ้านตามข้อ  5.43 และ 5.43A  
ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.296 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแอลเบเนีย เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม 
เบนิน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอตสวานา บัลแกเรีย บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน  
นครรัฐวาติ กัน  สาธารณ รัฐคองโก  โกตดิ วั วร์  โครเอ เชี ย  เดนมาร์ก  จิบู ตี  อียิ ปต์  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สเปน เอสโตเนีย เอสวาตินี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาบอง จอร์เจีย กานา 
ฮังการี อิรัก ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน เคนยา คูเวต เลโซโท ลัตเวีย 
เลบานอน ลิเบีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก สานอร์ทมาซิโดเนีย มาลาวี มาลี มอลตา 
โมร็อกโก มอริเชียส มอริเตเนีย มอลโดวา โมนาโก โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ นอร์เวย์ 
โอมาน ยูกันดา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สโลวะเกีย 
สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย สหราชอาณาจักร รวันดา ซานมารีโน เซอร์เบีย ซูดาน แอฟริกาใต้ 
สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซีย ตุรกี ยูเครน แซมเบีย และซิมบับเว 
ก าหนดย่านความถี่ 470-694 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 
เพ่ือช่วยเสริมงานกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกของประเทศ 
ต่าง ๆ ข้างต้นต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีของประเทศอ่ืน ๆ ทั้งสถานีที่
ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่ได้วางแผนไว้แล้ว ซ่ึงด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่ 
(WRC-19) 

5.296A ในไมโครนีเซีย หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลูและวานูอาตู ในย่านความถี่หรือบางส่วน 470-698 
MHz ในบังกลาเทศ มัลดีฟส์ และนิวซีแลนด์ ในย่านความถี่หรือบางส่วน 610-698 MHz ระบุ
ให้ใช้ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ตามข้อมติที่ 224 (Rev.WRC-19)  
การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่าน
ความถ่ีนี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ตามข้อ 9.21 ของ
ข้อบังคับวิทยุ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อหรืออ้างสิทธิคุ้มครองจาก
กิจการกระจายเสียงจากประเทศเพ่ือนบ้านตามข้อ 5.43 และ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ 
(WRC-19) 

5.297 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดา คอสตาริกา คิวบา เอลซัลวาดอร์ สหรัฐอเมริกา กัวเตมาลา 
กายอานา และจาเมกา ก าหนดย่านความถี่ 512-608 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และ
กิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับ
วิทยุ ในบาฮามาส บาร์เบโดส และเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 512-608 MHz ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 
ในเม็กซิโกก าหนดย่านความถี่ 512 - 608 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ โดยจัดเป็นกิจการ
รอง (ดูข้อ 5.32 ของข้อบังคับวิทยุ)  (WRC-19) 
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5.298 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอินเดีย ก าหนดย่านความถี่ 549.75-550.25 MHz ส าหรับกิจการ
ปฏิบัติการอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.300 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย แคเมอรูน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอล 
จอร์แดน ลิเบีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และซูดาน ก าหนดย่านความถี่ 582-
790 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 
โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-15) 

5.302 SUP (WRC-12) 
5.304 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตกระจายเสียงและโทรทัศน์แอฟริกัน (ดูข้อ 5.10 ถึง 5.13 ของ

ข้อบังคับวิทยุ) ก าหนดย่านความถี่ 606-614 MHz ส าหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก 

5.305 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในจีน  ก าหนดย่านความถี่  606-614 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ 
ดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.306 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตภูมิภาคที่ 1 ยกเว้นในเขตกระจายเสียงและโทรทัศน์แอฟริกัน  
(ดูข้อ 5.10 ถึง 5.13 ของข้อบังคับวิทยุ) และในเขตภูมิภาคที่ 3 ก าหนดย่านความถี่ 608-614 
MHz ส าหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.307 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอินเดีย ก าหนดย่านความถี่ 608-614 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ 
ดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.308 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเบลีซ และโคลอมเบีย ก าหนดย่านความถี่ 614-698 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่ ซึ่งขึ้นกับ
ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.308A ในบาฮามาส บาร์เบโดส เบลิซ แคนาดา โคลอมเบีย สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ในย่าน
ความถี่หรือบางส่วน 614-698 MHz ประสงค์ที่จะใช้ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (IMT) ตามข้อมติที่ 224 (Rev.WRC-19) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิ
ให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญใน
ข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ตามข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อหรืออ้างสิทธิคุ้มครองจากกิจการกระจายเสียงจากประเทศเพ่ือนบ้านตามข้อ  
5.43 และ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.309 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในเอลซัลวาดอร์ ก าหนดย่านความถี่ 614-806 MHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.310 SUP (WRC-97) 
5.311 SUP (WRC-07) 
5.311A SUP (WRC-19) 
5.312 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 

คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่าน
ความถี่ 645-862 MHz ในบัลแกเรีย ก าหนดย่านความถี่  646-686 MHz 726-758 MHz 
778-8114 MHz และ 822-852 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-19) 

5.312A ในเขตภูมิภาคที่ 1 การใช้ย่านความถี่ 694-790 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน เป็นไปตามข้อมติที่ 760 (WRC-15) ดูข้อมติที่ 224 (Rev.WRC-15) ด้วย 
(WRC-15) 
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5.313 SUP (WRC-97) 
5.313A ในออสเตรเลีย บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา จีน สาธารณรัฐเกาหลี ฟิจิ อินเดีย 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คิริบาตี ลาว มาเลเซีย เมียนมา นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี 
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  หมู่เกาะโซโลมอน ซามัว สิงคโปร์ 
ประเทศไทย ตองกา ตูวาลู วานูอาตู และเวียดนาม ในย่านความถี่หรือบางส่วน 698-790 
MHz ประสงค์ที่จะใช้ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) การระบุย่านความถี่
ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็น
การจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-19) 

5.313B SUP (WRC-15) 
5.314 SUP (WRC-15) 
5.315 SUP (WRC-15) 
5.316 SUP (WRC-15) 
5.316A SUP (WRC-15) 
5.316B ในเขตภูมิภาคท่ี 1 ก าหนดย่านความถ่ี 790-862 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ

เคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก และต้องขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของ
ข้อบังคับวิทยุ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุน าทางทางการบินในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 
5.312 ของข้อบังคับวิทยุ ส าหรับประเทศท่ีเป็นภาคีข้อตกลงเจนีวา พ.ศ. 2549 การใช้ความถี่
วิทยุของสถานีในกิจการเคลื่อนที่ต้องเป็นไปตามกระบวนการของข้อตกลงนั้น การก าหนดย่าน
ความถีน่ี้อยู่ภายใต้ข้อมติที ่224 (Rev.WRC-19) และ 749 (WRC-19) (WRC-19) 

5.317 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตภูมิภาคที่ 2 (ยกเว้นบราซิล สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก) ก าหนด
ย่านความถี่ 806-890 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ การด าเนินการกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมนี้ ด าเนินการภายในเขตแดนของประเทศเท่านั้น (WRC-15) 

5.317A ในเขตภูมิภาคที่ 2 บางส่วนของย่านความถี่ 698-960 MHz ในเขตภูมิภาคที่ 1 ย่านความถี่ 
694-790 MHz และในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 ย่านความถี่ 790-690 MHz ก าหนดให้ใช้
ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะใช้
ย่านความถี่นี้ ส าหรับด าเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ให้ดูข้อมติที่  224 
(Rev.WRC-19) 760 และ 749 (Rev.WRC-19) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้าม
มิใหก้ิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถ่ีนี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญใน
ข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-19) 

5.318 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 849-851 
MHz และ 894-896 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลักเพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับอากาศยานโดยบริการสาธารณะ การใช้ย่านความถี่ 849-851 MHz จ ากัด
เฉพาะการส่งจากสถานีทางการบิน และการใช้ย่านความถี่ 894-896 MHz จ ากัดเฉพาะการ
ส่งจากสถานีอากาศยาน 

5.319 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 806-840 
MHz (โลกสู่อวกาศ ) และ 856-890 MHz (อวกาศสู่ โลก ) ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมด้วย ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม 
การใช้ย่านความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมดังกล่าวต้องไม่ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการต่าง ๆ ในประเทศอ่ืน ๆ ที่ด าเนินงาน
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สอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่ และขึ้นกับข้อตกลงเป็นการเฉพาะระหว่างหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่เก่ียวข้อง 

5.320 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตภูมิภาคที่ 3 ก าหนดย่านความถี่ 806-890 MHz และ 942-960 
MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม โดยขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 
ของข้อบังคับวิทยุ และจ ากัดเฉพาะการด าเนินงานภายในเขตแดนของประเทศ ในการท า
ความตกลงกันนั้น ต้องคุ้มครองป้องกันกิจการต่าง ๆ ที่ด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนด
คลื่นความถี่ โดยต้องคุ้มครองป้องกันอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อกิจการต่าง ๆ 

5.321 SUP (WRC-07)  
5.322 ในเขตภูมิภาคที่ 1 ในย่านความถี่ 862-960 MHz สถานีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ต้องให้บริการภายในเขตกระจายเสียงและโทรทัศน์แอฟริกันเท่านั้น  (ดูข้อ 5.10 ถึง 
5.13 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ กับ
หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวมประเทศแอลจีเรีย บุรุนดี อียิปต์ สเปน  
เลโซโท ลิเบีย โมร็อกโก มาลาวี นามิเบีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย ซิมบับเว และ
แซมเบีย (WRC-12) 

5.323 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บัลแกเรีย สหพันธรัฐรัสเซีย 
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่าน
ความถี่ 862-960 MHz ในบัลเกเรีย ก าหนดย่านความถี่ 862-880  และ 915-925  MHz ใน
โปแลนด์ ก าหนดย่านความถี่ 862-876 MHz จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในโรมาเนีย 
ก าหนดย่านความถี่ 862-880 และ 915-925 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบินด้วย 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ กับ
หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่เกี่ยวข้อง และจ ากัดเฉพาะวิทยุบอกต าแหน่งที่ตั้งบนพ้ืนดินซึ่ง
ด าเนินงานอยู่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2540 ทั้งนี ้ตราบจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้งาน (WRC-19) 

5.325 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 890-942 MHz ส าหรับ
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งขึ้นกับ
ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.325A ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอาร์เจนตินา บราซิล คอสตาริกา คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน 
เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ เขตแดนชุมชนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขตภูมิภาคที่ 2 กัวเตมาลา  
ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา ก าหนดย่านความถ่ี 902-928 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางบก โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในเม็กซิโก ก าหนดย่านความถี่ 902 - 928 MHz ส าหรับ
กิ จ ก า ร เค ลื่ อ น ที่ ย ก เว้ น กิ จ ก าร เค ลื่ อ น ที่ ท า งก ารบิ น  โด ย จั ด เป็ น กิ จ ก า รห ลั ก  
ในโคลอมเบีย ก าหนดย่านความถี่ 902-905 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-19) 

5.326 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในชิลี ก าหนดย่านความถี่ 903-905 MHz ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อตกลง
ภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.327 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในออสเตรเลีย ก าหนดย่านความถี่ 915-928 MHz ส าหรับ
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) 
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5.327A การใช้ย่านความถี่ 960-1 164 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
จ ากัดเฉพาะระบบที่ด าเนินการตามมาตรฐานทางการบินสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ  การใช้ย่าน
ความถีด่ังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อมติที ่417 (Rev.WRC-15) (WRC-15) 

5.328 การใช้ย่านความถี่ 960-1 215 MHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบินสงวนไว้ใช้งานทั่วโลก
ส าหรับการปฏิบัติการ และการพัฒนาเครื่องช่วยอิเล็กทรอนิกส์ประจ าอากาศยานในการน า
ทางทางการบิน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตั้งบนพื้นดินที่เก่ียวข้องโดยตรง (WRC-2000) 

5.328A สถานีในกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียมท่ีใช้ย่านความถ่ี 1 164-1 215 MHz อยู่ภายใต้ข้อมติ
ที ่609 (Rev.WRC-07) และต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุน า
ทางทางการบินที่ใช้ย่านความถี่ 960-1 215 MHz โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับ
วิทยุ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามข้อ 21.18 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.328AA ย่านความถี่ 1 087.7-1 092.3 MHz ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่าน
ดาวเทียมในเส้นทางบินพาณิชย์ (โลกสู่อวกาศ) โดยจัดเป็นกิจการหลัก จ ากัดเฉพาะภาครับ
ของสถานีอวกาศของ Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) จาก
เครื่องส่งของอากาศยานตามมาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ สถานีในกิจการ เคลื่อนที่
ทางการบินผ่านดาวเทียมในเส้นทางบินพาณิชย์ ไม่สามารถร้องขอการป้องกันจากสถานีใน
กิจการวิทยุน าทางทางการบินได้ ตามข้อมติที่ 425 (WRC-19) (WRC-19) 

5.328B ระบบและเครือข่ายต่างๆ ในกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่ 1 164-1 300 
MHz 1 559-1 610 MHz และ 5 010-5 030 MHz ซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสาร
การประสานงานความถี่วิทยุหรือเอกสารแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุหลังวันที่ 1 มกราคม 
2548 ต้องประสานงานภายใต้ข้อ 9.12 9.12A และ 9.13 ของข้อบังคับวิทยุ รวมทั้งที่อยู่
ภายใต้ข้อมติที่ 610 (WRC-03) ด้วย ในกรณีของเครือข่ายและระบบในกิจการวิทยุน าทางผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่อวกาศ) ให้ใช้ข้อมติที่ 610 (WRC-03) เฉพาะสถานีอวกาศที่เป็นสถานีส่ง
เท่านั้น ส าหรับระบบและเครือข่ายในกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่อวกาศ) ที่ใช้
ย่านความถี่ 1 215-1 300 MHz และ 1 559-1 610 MHz นั้น การประสานงานภายใต้ข้อ 
9.7 9.12 9.12A และ 9.13 ของข้อบังคับวิทยุ ประสานงานเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับระบบ
และเครือข่ายอ่ืน ๆ ในกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่อวกาศ) เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไป
ตามข้อ 5.329A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.329 การใช้ย่านความถี่ 1 215-1 300 MHz ในกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม ต้องไม่รบกวน
อย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุน าทางตามข้อ 5.331  
ของข้อบังคับวิทยุ และการใช้ย่านความถี่ 1 215-1 300 MHz ในกิจการวิทยุน าทางผ่าน
ดาวเทียมต้องไม่รบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุหาต าแหน่ง โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43 ของ
ข้อบังคับวิทยุ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุหาต าแหน่ง การใช้ย่านความถี่นี้อยู่ภายใต้ข้อ
มติที ่608 (WRC-03) (WRC-19) 

5.329A การใช้ย่านความถี่ 1 215-1 300 MHz และ 1 559-1 610 MHz ของระบบในกิจการวิทยุน า
ทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่อวกาศ) มิได้มีความมุ่งหมายในการด าเนินกิจการเพ่ือความ
ปลอดภัย การใช้ข้างต้นต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคใด ๆ เพ่ิมเติม ต่อระบบในกิจการวิทยุน า
ทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) หรือกิจการอ่ืน ๆ ที่ด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนด
คลื่นความถี่ (WRC-07) 

5.330 การก าหนดเพ่ิมเติม:  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 
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กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และเยเมน ก าหนดย่าน
ความถี่ 1 215-1 300 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-12) 

5.331 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแอลจีเรีย เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน 
เบลารุส เบลเยียม เบนิน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บราซิล บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน 
จีน สาธารณรัฐเกาหลี โครเอเชีย เดนมาร์ก อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอสโตเนีย 
สหพันธรัฐรัสเซีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กานา กรีซ กินี อิเควทอเรียลกินี  ฮังการี อินเดีย 
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก ไอร์แลนด์ อิสราเอล จอร์แดน เคนยา คูเวต  
เลโซโท ลัตเวีย เลบานอน ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก นอร์ทมาซิโดเนีย มาดากัสการ์ 
มาลี มอริเตเนีย  มอนเตเนโกร ไนจี เรีย  นอร์เวย์  โอมาน  ปากีสถาน ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี สโลวะเกีย สหราชอาณาจักร เซอร์เบีย สโลวีเนีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ 
ศรีลังกา แอฟริกาใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทย โตโก ตุรกี เวเนซูเอลา และ
เวียดนาม ก าหนดย่านความถี่ 1 215-1 300 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก  ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 1 240-1 300 MHz ส าหรับ
กิจการวิทยุน าทางด้วย จ ากัดเฉพาะกิจการวิทยุน าทางทางการบิน (WRC-19) 

5.332 การใช้ย่านความถี่ 1 215-1 260 MHz ของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ ในกิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม และกิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง 
หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน หรือการพัฒนา
กิจการวิทยุหาต าแหน่ง กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม และกิจการอ่ืน ๆ ที่จัดเป็นกิจการ
หลัก (WRC-2000) 

5.333 SUP (WRC-97) 
5.334 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 1 350-1 370 MHz 

ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-03) 
5.335 ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ในย่านความถี่ 1 240-1 300 MHz อุปกรณ์ตรวจวัดแบบ  

แอกทีฟในอวกาศในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม และกิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวน หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานหรือการ
พัฒนากิจการวิทยุน าทางทางการบิน (WRC-97) 

5.335A ในย่านความถี่ 1 260-1 300 MHz อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศในกิจการส ารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม และกิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้อง
ขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานหรือการพัฒนากิจการวิทยุหา
ต าแหน่งและกิจการอ่ืน ๆ ที่จัดเป็นกิจการหลักในเชิงอรรถอื่น ๆ ข้างต้น (WRC-2000) 

5.337 ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่ 1 300-1 350 MHz 2 700-2 900 MHz และ 9 000-9 200 MHz 
ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน เฉพาะเรดาร์ที่ตั้งบนพ้ืนดิน และเครื่องทวนสัญญาณประจ า
อากาศยานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งความถี่วิทยุในย่านความถี่ข้างต้น เมื่อถูกกระตุ้นจากเรดาร์ที่ส่ง
ความถี่วิทยุในย่านความถ่ีเดียวกันเท่านั้น 

5.337A การใช้ย่านความถี่  1 300-1 350 MHz ของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการวิทยุน าทางผ่าน
ดาวเทียมและสถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานและการพัฒนากิจการวิทยุน าทางทางการบิน (WRC-2000) 

5.338 ในคีร์กีซสถาน สโลวะเกีย และเติร์กเมนิสถาน กิจการวิทยุน าทางที่ด าเนินงานอยู่แล้วในย่าน
ความถี ่1 350-1 400 MHz อาจด าเนินงานต่อไปได ้(WRC-12) 
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5.338A การใช้ ย่ านความถี่  1 350-1 400 MHz 1 427-1 452 MHz 22.55-23.55 GHz 24.25 – 
27.5  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 อยู่ภายใต้ข้อมติที ่750 (Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.339 ก าหนดย่ านความถี่  1 370-1 400 MHz 2 640-2 655 MHz 4 950-4 990 MHz และ 
15.20-15.35 GHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) และกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
(พาสซีฟ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.339A SUP (WRC-07) 
5.340 ห้ามมิให้แพร่คลื่นใด ๆ ในย่านความถ่ี ดังต่อไปนี้ 

1 400-1 427 MHz 
2 690-2 700 MHz   ยกเว้นการก าหนดย่านความถ่ีในข้อ 5.422 ของข้อบังคับวิทยุ 
10.68-10.7 GHz  ยกเว้นการก าหนดย่านความถ่ีในข้อ 5.483 ของข้อบังคับวิทยุ 
15.35-15.4 GHz  ยกเว้นการก าหนดย่านความถ่ีในข้อ 5.511 ของข้อบังคับวิทยุ 
23.6-24 GHz 
31.3-31.5 GHz 
31.5-31.8 GHz  ในเขตภูมิภาคท่ี 2 
48.94-49.04 GHz  จากสถานีอากาศยาน 
50.2-50.4 GHz1 
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) 

5.341 ประเทศบางประเทศอยู่ระหว่างการวิจัยแบบพาสซีฟในย่านความถี่ 1 400-1 727 MHz 101-
120 GHz และ 197-220 GHz ในโครงการเพื่อค้นหาการแพร่คลื่นอย่างมีเจตจ านงจากอวกาศ 

5.341A  ในเขตภูมิภาคที่ 1 หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่ 1 427-1 452 
MHz และ 1 492-1 518 MHz ส าหรับด าเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ให้ดู
ข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-15) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ 
ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่
อย่างใด การใช้สถานีส าหรับ IMT ต้องเป็นไปตามข้อตกลง ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ  
ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินส าหรับการโทรมาตรทางการบินตามข้อ 5.342 
ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

                                                           

1 5.340.1 การก าหนดยา่นความถี่วิทยสุ าหรับกิจการส ารวจพภิพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) และกิจการอวกาศ (พาสซีฟ) ในย่านความถีว่ิทย ุ
50.2-50.4 GHz ต้องไม่เป็นอุปสรรคโดยไม่สมควรต่อการใช้ย่านความถีว่ิทยุขา้งเคียง (WRC-97) 
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5.341B ในเขตภูมิภาคที่ 2 หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่ 1 427-1 518 
MHz ส าหรับด าเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ให้ดูข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-
15) การระบุย่านความถ่ีดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่าน
ความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-15) 

5.341C ในเขตภูมิภาคที่ 3 หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่ 1 427-1 452 
MHz และ 1 492-1 518 MHz ส าหรับด าเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ให้ดู
ข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-15) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ 
ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่
อย่างใด การใช้สถานีส าหรับ IMT ต้องเป็นไปตามข้อตกลง ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ  
ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-15) 

5.342 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย อุซเบกิสถาน 
คีร์กีซสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 1 429-1 535 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน เฉพาะงานโทรมาตรทางการบินภายในดินแดนของประเทศด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก การใช้ย่านความถี่  1 452-1 492 MHz ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่เก่ียวข้อง นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 (WRC-15) 

5.343 ในเขตภูมิภาคที่  2 การใช้ย่านความถี่ 1 435-1 535 MHz ของงานโทรมาตรในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน มีล าดับความส าคัญสูงกว่าการใช้งานอ่ืน ๆ ในกิจการเคลื่อนที ่

5.344 การก าหนดเผื่อเลือก :  ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 1 452-1 525 MHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.343 ของข้อบังคับวิทยุ 
ประกอบด้วย) 

5.345 การใช้ย่านความถี่ 1 452-1 492 MHz ในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมและกิจการ
กระจายเสียง จ ากัดเฉพาะการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 528 (Rev. 
WRC-19) (WRC-19) 

5.346 ในแอลจีเรีย แองโกลา ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี 
แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ เอสวาตินี กาบอง แกมเบีย กินี อิรัก จอร์แดน เคนยา คูเวต เลโซโท เลบานอน 
ไลบีเรีย มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี โมร็อกโก มอริเชียส มอริเตเนีย โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ 
ไนจีเรีย โอมาน ยูกันดา ปาเลสไตน์2 กาตาร์ สาธารณรัฐคองโก รวันดา เซเนกัล เซเชลส์ 
ซูดาน ซูดานใต้ แอฟริกาใต้แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซีย แซมเบีย และซิมบับเว ประสงค์จะ
ใช้ย่านความถี่ 1 452-1 492 MHz ส าหรับด าเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) 
ให้ดูข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-15) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการ
ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับ
วิทยุแต่อย่างใด การใช้สถานีส าหรับ IMT ต้องเป็นไปตามข้อตกลง ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 
ซึ่งสอดคล้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินส าหรับการโทรมาตรทางการบินตามข้อ 5.342 
ของข้อบังคับวิทยุ ดูข้อมติที่ 761 (WRC-19) (WRC-19) 

5.346A ในเขตภูมิภาคที่ 3 ประสงค์จะใช้ย่านความถี่ 1 452-1 492 MHz ส าหรับด าเนินกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ให้ดูข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-19) และ Resolution 761 
(WRC-19) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

                                                           
2 ปาเลสไตน์ประสงค์จะใช้ย่านความถี ่ 1 452-1 492 MHz ส าหรับกจิการเคลือ่นที่ ตามข้อมติ 99 (Rev. Busan, 2014) และขอ้ตกลงชั่วคราวระหว่าง 
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 28 กนัยายน 2538 
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ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด  การใช้
สถานีส าหรับ IMT ต้องเป็นไปตามข้อตกลง ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ซึ่งสอดคล้องกับ
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-15) 

5.347 SUP (WRC-07) 
5.347A* SUP (WRC-07) 
5.348 การใช้ย่ านความถี่  1 518-1 525 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ ผ่ านดาวเทียม  ขึ้นกับการ

ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้
ย่านความถี่ 1 518-1 525 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการ
ประจ าที ่ทั้งนี ้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.348A การประสานงานในย่านความถี่ 1 518 - 1 525 MHz ระหว่างกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 
และกิจการเคลื่อนที่ทางบกซึ่งเป็นวิทยุเคลื่อนที่แบบพิเศษ หรือกิจการเคลื่อนที่ทางบกที่ใช้
ร่วมกับเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะผ่านระบบชุมสายซึ่งด าเนินการอยู่ในดินแดนของ
ประเทศญี่ปุ่นนั้น ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ณ พ้ืนผิวโลก อันเนื่องจากสถานีอวกาศ
ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมเท่ากับ –150 dB (W/m2.4 kHz) ส าหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมา
ทุก ๆ มุม เป็นค่าเริ่มต้นที่จะต้องด าเนินการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ 
โดยให้ใช้ค่านี้แทนค่าตามตาราง 5-2 ของภาคผนวก 5  สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
ที่ใช้ย่านความถี่ 1 518-1 525 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ในดินแดนของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับ
วิทยุ(WRC-03) 

5.348B สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่ 1 518-1 525 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนจากสถานีโทรมาตรเคลื่อนที่ทางการบินในกิจการเคลื่อนที่ในดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดูข้อ 5.343 และ 5.344 ของข้อบังคับวิทยุ) และในประเทศต่าง ๆ 
ตามข้อ 5.342 ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.348C SUP (WRC-07) 
5.349 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในซาอุดีอาระเบีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน แคเมอรูน อียิปต์ 

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน  สาธารณรัฐนอร์ท
มาซิโดเนีย โมร็อกโก กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน เติร์กเมนิสถาน และเยเมน 
ก าหนดย่านความถี่ 1 525-1 530 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 
5.33 ของขอ้บังคับวิทยุ) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-19) 

5.350 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ใน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 1 525-1 530 
MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.351 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 บาง
สถานการณ์ หน่วยงานอ านวยการของรัฐอาจอนุญาตให้สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมที่ตั้ง ณ ต าแหน่งที่ก าหนดไว ้ติดต่อสื่อสารผ่านสถานีอวกาศ โดยใช้ย่านความถีข่้างต้น 

5.352 SUP (WRC-97) 
 
 
 
 
* ย้ายไปเป็นข้อ 5.208B (WRC-07) 
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5.351A การใช้ย่านความถี่ 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 ในกิจการเคลื่ อนที่ ผ่ านดาวเที ยม  ให้ ดู ข้ อมติที่  212 
(Rev.WRC-07) และ 225 (Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.352A ในย่านความถี่ 1 525-1 530 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ยกเว้น สถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือต้องไม่
ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจ าที่ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย 
อียิปต์ กินี อินเดีย อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน คูเวต มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย ไนจีเรีย โอมาน 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เวียดนาม และเยเมน ซึ่งได้แจ้งจด
ทะเบียนคลื่นความถี่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2541 (WRC-19) 

5.353 SUP (WRC-97) 
5.353A การใช้กระบวนการตามส่วนที่ II ของมาตรา 9 กับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่าน

ความถี่ 1 530-1 544 MHz และ 1 626.5-1 645.5 MHz ต้องให้ความส าคัญกับการใช้คลื่น
ความถ่ีในเหตุประสบภัย ในภาวะฉุกเฉินและเพ่ือความปลอดภัยของระบบ ซึ่งใช้งานทั่วโลกใน
กรณีเหตุประสบภัยและเพ่ือความปลอดภัยทางทะเล  (Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS)) การสื่อสารเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียมเพ่ือการนี้มีล าดับ
ความส าคัญสูงกว่าการสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอ่ืน ๆ ในเครือข่ายนั้นในการเข้าใช้และ
การจัดให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันที ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต่าง ๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนที่ยอมรับไม่ได้หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากการติดต่อสื่อสารของระบบ 
GMDSS ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอ่ืน ๆ ด้วย (ภายใต้ข้อมติที ่222 (WRC-2000)) (WRC-2000) 

5.354 การใช้ย่านความถี่ 1 525-1 559 MHz และ 1 626.5-1 660.5 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียม ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ 

5.355 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบาห์เรน บังกลาเทศ สาธารณรัฐคองโก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย อิรัก 
อิสราเอล คูเวต กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และ
เยเมน ก าหนดย่านความถี่ 1 540-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz และ 1 646.5-1 660 
MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12) 

5.356 การใช้ย่านความถ่ี 1 544-1 545 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) จ ากัด
เฉพาะการติดต่อสื่อสาร กรณีเหตุประสบภัยและเพ่ือความปลอดภัย (ดูมาตรา 31) 

5.357 ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่ 1 545-1 555 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ เพ่ือส่งจากสถานีทางการบินภาคพ้ืนโลกตรงไปยังสถานีอากาศยาน  หรือส่งระหว่าง
สถานีอากาศยานกับสถานีอากาศยาน ในการขยายหรือเสริมข่ายเชื่อมโยงจากดาวเทียมสู่
อากาศยาน 

5.357A การใช้กระบวนการตามส่วนที่ II ของมาตรา 9 ของข้อบังคับวิทยุ กับกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ด าว เที ย ม ใน ย่ าน ค ว าม ถี่  1 545-1 555 MHz แล ะ  1 646.5-1 656.5 MHz ต้ อ ง ให้
ความส าคัญกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่าน
ดาวเทียมในการติดต่อสื่อสารซึ่งมีความส าคัญอันดับ 1 ถึงอันดับ 6 ตามมาตรา 44 ของ
ข้อบังคับวิทยุ การติดต่อสื่อสารในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่าน
ดาวเทียมซึ่งมีความส าคัญอันดับ 1 ถึงอันดับ 6 ตามมาตรา 44 ของข้อบังคับวิทยุ มีล าดับ
ความส าคัญในการเข้าใช้และการจัดให้ใช้คลื่นความถ่ีได้ทันที โดยจัดให้มีคลื่นความถ่ีว่างพร้อม
ใช้งานไว้เป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่มีความจ าเป็น กิจการนี้มีล าดับความส าคัญสูงกว่าการ



- 189 - 

 

ติดต่อสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอ่ืน ๆ ในเครือข่ายนั้น ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียมซึ่งมีความส าคัญอันดับ  1 ถึงอันดับ 6 ตาม
มาตรา 44 ของข้อบังคับวิทยุทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอ่ืน ๆ ด้วย (ภายใต้ข้อมติที่ 222 (Rev.WRC-
12)) (WRC-12) 

5.358 SUP (WRC-97)  
5.359 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในเยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส  

เเคเมอรูน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย กินี กินี-บิสเซา จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต ลิทัวเนีย 
มอริเตเนีย ยูกันดา อุซเบกิสถาน ปากีสถาน โปแลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โรมาเนีย ทาจิกิสถาน ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน และ
ยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 1 550-1 559 MHz 1 610-1 645.5 MHz และ 1 646.5-1 660 
MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก หน่วยงานอ านวยการของรัฐควร
หลีกเลี่ยงการตั้งสถานีใหม่ในกิจการประจ าที่ในย่านความถ่ีดังกล่าว (WRC-19) 

5.360 SUP (WRC-97) 
5.361 SUP (WRC-97) 
5.362 SUP (WRC-97) 
5.362A ในสหรัฐอเมริกา กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่าน

ความถี่ 1 555-1 559 MHz และ 1 656.5-1 660.5 MHz มีล าดับความส าคัญในการเข้าใช้
และการจัดให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันที  โดยจัดให้มีคลื่นความถี่ว่างพร้อมใช้งานไว้เป็นการ
ล่วงหน้า ในกรณีที่มีความจ าเป็น กิจการนี้มีล าดับความส าคัญสูงกว่าการติดต่อสื่อสาร
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอ่ืน ๆ ในเครือข่ายนั้น ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม ซึ่งมีความส าคัญอันดับ 1 ถึงอันดับ 6 ตามมาตรา 44  
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมอ่ืน ๆ ด้วย (WRC-97) 

5.362B SUP (WRC-15) 
5.362C SUP (WRC-15) 
5.363 SUP (WRC-07) 
5.364 การใช้ย่านความถ่ี 1 610-1 626.5 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) และ

ในกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ ) ขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ สถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่ในกิจการใดกิจการ
หนึ่ งซึ่ งใช้ย่านความถี่นี้  ต้องมีค่าความหนาแน่นของก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ 
ไอโซทรอปิกสูงสุดไม่เกิน -15 dB (W/4 kHz) ในแถบคลื่นที่มีระบบวิทยุตามข้อ 5.366 ของ
ข้อบังคับวิทยุ ใช้งานอยู่ (ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อ 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ) โดยให้ใช้ค่าความหนาแน่น
ของก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดค่านี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็น
อ่ืนจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ได้รับผลกระทบ ส่วนในแถบคลื่นที่ไม่มีระบบวิทยุตามข้อ 
5.366 ของข้อบังคับวิทยุ ใช้งานอยู่ค่าความหนาแน่นของก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ 
ไอโซทรอปิกเฉลี่ยของสถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่ต้องไม่เกิน -3 dB (W/4 kHz) สถานีในกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุน าทาง
ทางการบิน จากสถานีที่ด าเนินงานตามข้อ 5.366 ของข้อบังคับวิทยุ และจากสถานีในกิจการ
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ประจ าที่ซึ่งด าเนินงานตามข้อ 5.359 ของข้อบังคับวิทยุ ในการประสานงานกรณีเครือข่าย
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้
เพ่ือคุ้มครองป้องกันสถานีที่ด าเนินงานตามข้อ 5.366 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.365 การใช้ย่านความถี่ 1 613.8-1 626.5 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ 

5.366 ย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz เป็นย่านความถี่ที่สงวนไว้ใช้งานทั่วโลกส าหรับการใช้และ
การพัฒนาเครื่องช่วยอิเล็กทรอนิกส์ประจ าอากาศยานในการน าทางทางการบิน  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ตั้งบนพ้ืนดิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าดาวเทียมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง การใช้ดาวเทียมในการนี้ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.367 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ก าหนดย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 
9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-12) 

5.368 ข้อ 4.10 ของข้อบังคบัวิทยุ ไม่ใช้กับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมและ
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถ่ี 1 610-1 626.5 MHz ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกิจการวิทยุ
น าทางทางการบินผ่านดาวเทียม  อย่างไรก็ตาม ข้อ 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ ใช้บังคับกับ
กิจการวิทยุน าทางทางการบินผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz ที่ปฏิบัติ
ตามข้อ 5.366 ของข้อบังคับวิทยุ กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ผ่าน
ดาวเทียมที่ปฏิบัติตามข้อ 5.367 ของข้อบังคับวิทยุ และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่าน
ดาวเทียมท่ีใช้งานระบบ GMDSS ในย่านความถี่ 1 621.35-1 626.5 MHz (WRC-19)  

5.369 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในแองโกลา ออสเตรเลีย จีน เอริเทรีย เอธิโอเปีย อินเดีย 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  อิสราเอล เลบานอน ไลบีเรีย มาดากัสการ์ มาลี ปากีสถาน  
ปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซูดาน ซูดานใต้ โตโก 
และแซมเบีย ก าหนดย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz ส าหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และ
ตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับ
วิทยุ) ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุกับประเทศอ่ืน ๆ (WRC-12) 

5.370 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในเวเนซูเอลา ก าหนดย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz 
ส าหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) โดยจัดเป็น
กิจการรอง 

5.371 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตภูมิภาคที่ 1 ก าหนดย่านความถี่ 1 610-1 626.5 MHz (โลกสู่
อวกาศ) ส าหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
รอง ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-12) 

5.372 สถานีในกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมและสถานีในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ที่ใช้
ย่านความถี่ 1 610.6-1 613.8 MHz (ข้อ 29.13 ของข้อบังคับวิทยุ มีผลใช้บังคับ) ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูลในย่านความถี่  1 610.6-1 613.8 MHz จากสถานีอวกาศของ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ที่ใช้
ย่านความถี่ 1 619.8–1 626.5 MHz ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การคุ้มครองการรบกวนที่ระบุใน
ข้อเสนอแนะ  ITU-R RA.769-2 และ ITU-R RA.1513-2 โดยใช้วิธีตามข้อเสนอแนะ ITU-R 
M.1583-1 รวมทั้งใช้รูปแบบสายอากาศของวิทยุดาราศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ  ITU-R 
RA.1631-0 (WRC-19)   
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5.373        สถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่ทางทะเล ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาครับในย่านความถี่ 1 621.35-1 626.5 
MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคใด ๆ เพ่ิมเติมต่อสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ผ่านดาวเทียม หรือสถานีภาคพ้ืนดินทางทะเลในกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่าน
ดาวเทียมที่ปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุในย่านความถี่ 1 610 -1 621.35 MHz หรือต่อสถานี
ภาคพ้ืนดินในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียมที่ปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุในย่านความถี่ 
1 626.5-1 660.5 MHz เว้นแต่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะมีข้อตกลงระหว่างกันเป็น
อย่างอ่ืน (WRC-19)  

5.373A  สถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่ทางทะเลที่ใช้คลื่นความถี่ภาครับในย่าน 1 621.35-1 626.5 MHz 
ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคใด ๆ เพ่ิมเติม ต่อเครือข่ายต่าง ๆ ของสถานีภาคพ้ืนดินส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) และสถานีภาคพ้ืนดินส าหรับกิจการวิทยุตรวจ
การณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ในย่านความถี่ 1 621.35-1 626.5 MHz  
ในโครงข่ายซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุก่อน 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 (WRC-19)     

5.374 สถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่านความถี่ 1 631.5-1 634.5 
MHz และ 1 656.5-1 660 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการ
ประจ าที่ในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.359 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-97) 

5.375 การใช้ย่านความถี่ 1 645.5-1 646.5 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
และข่ายเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียม จ ากัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารกรณีเหตุประสบภัยและเพ่ือ
ความปลอดภัย (ดูมาตรา 31) 

5.376 ก าหนดให้ใช้ย่านความถ่ี 1 646.5-1 656.5 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ เพ่ือส่งจากสถานีอากาศยานตรงไปยังสถานีทางการบินภาคพ้ืนโลก หรือส่งระหว่าง
สถานีอากาศยานกับสถานีอากาศยาน ในการขยายหรือเสริมข่ายเชื่อมโยงจากอากาศยานสู่
ดาวเทียม 

5.376A สถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่ซึ่งใช้ย่านความถี่ 1 660-1 660.5 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (WRC-97) 

5.377 SUP (WRC-03) 
5.379 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และปากีสถาน ก าหนดย่าน

ความถี ่1 660.5-1 668.4 MHz ส าหรับกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 
5.379A หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินการคุ้มครองป้องกันเท่าที่จะปฏิบัติได้ เพ่ือคุ้มครอง

ป้องกันการวิจัยทางวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 1 660.5-1 668.4 MHz โดยเฉพาะการ
ยุ ติ ก า ร ส่ ง ใน ทิ ศ ท า งจ าก อ า ก า ศ สู่ พ้ื น ดิ น ข อ งกิ จ ก า ร ช่ ว ย อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า ใน 
ย่านความถ่ี 1 664.4-1 668.4 MHz โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได ้

5.379B การใช้ย่านความถี่ 1 668-1 675 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ การใช้ย่านความถี่ 1 668-1 668.4 MHz  
อยู่ภายใต้ข้อมติที ่904 (WRC-07) (WRC-07) 

5.379C เพ่ือคุ้มครองป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 1 668-1 670 MHz ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลังรวมอันเนื่องจากสถานีภาคพ้ืนดินเคลื่อนที่ในเครือข่ายใด ๆ ของกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่านความถี่นี้ต้องไม่เกิน –181 dB(W/m2.10 MHz) และไม่เกิน 
194 dB (W/m2.20 kHz) ณ สถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ซึ่งได้จดทะเบียนความถี่วิทยุ
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ระหว่างประเทศแล้ว โดยค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังรวมต้องไม่เกินค่าดังกล่าวมากกว่า 2% 
ของระยะเวลารวม 2 000 วินาที (WRC-03) 

5.379D การใช้ย่านความถี่ 1 668.4-1 675 MHz ร่วมกันระหว่างกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมและ
กิจการประจ าที่กับกิจการเคลื่อนที ่อยู่ภายใต้ข้อมติที ่744 (Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.379E ในย่านความถี่ 1 668.4-1 675 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา ในจีน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
ญี่ปุ่น และอุซเบกิสถาน หน่วยงานอ านวยการของรัฐไม่ควรด าเนินกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
ระบบใหม่ในย่านความถี่ 1 668.4-1 675 MHz โดยควรจัดการให้กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยาใช้
ย่านความถ่ีนี้ เปลี่ยนไปใช้ย่านความถ่ีอ่ืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ (WRC-03) 

5.380 SUP (WRC-07) 
5.380A ในย่านความถี่ 1 670-1 675 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการ

รบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการอุตุนิยมวิทยา
ผ่านดาวเทียมซึ่งแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2547 สถานีภาคพ้ืนดินใน
กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียมที่ตั้งใหม่ในย่านความถี่นี้ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน
อย่างรุนแรงจากสถานีในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย (WRC-07) 

5.381 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอัฟกานิสถาน คิวบา อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และ
ปากีสถาน ก าหนดย่านความถี่  1 690-1 700 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12) 

5.382 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส 
สาธารณรัฐคองโก อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย สหพันธรัฐรัสเซีย กินี 
อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน นอร์ทมาซิโดเนีย มอริเตเนีย มอลโดวา 
มองโกเลีย โอมาน อุซเบกิสถาน โปแลนด์ กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน 
โซมาเลีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 1 690-1 700 
MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี ก าหนดย่านความถี่ 1 690-1 700 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่  โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) และก าหนดย่านความถี่ 1 690-1 700 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที ่ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการรอง  (WRC-19) 

5.384 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 1 700-1 710 
MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97) 

5.384A หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะใช้ย่านความถี่หรือบางส่วน 1 710-1 885 MHz  
2 300-2 400 MHz และ 2 500-2 690 MHz ส าหรับด าเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (IMT) ให้ดูข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-15) การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิ
ให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญใน
ข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-15) 

5.385 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ก าหนดย่านความถี่  1 718.8-1 722.2 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ 
ดาราศาสตร์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง เพ่ือการสังเกตการณ์เส้นสเปคตรัม (WRC-2000) 

5.386 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตภูมิภาคที่ 2 (ยกเว้นเม็กซิโก) และในออสเตรเลีย กวม อินเดีย 
อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 1 750-1 850 MHz ส าหรับกิจการปฏิบัติการ
อวกาศ (โลกสู่อวกาศ) และกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับ



- 193 - 

 

ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ โดยต้องค านึงถึงระบบโทรโปสแกตเตอร์เป็นพิเศษ 
(WRC-15) 

5.387 การก าหนด เพ่ิ ม เติ ม :  ใน เบลารุ ส  จอร์ เจี ย  คาซั คสถาน  คี ร์ กี ซ สถาน  โรมาเนี ย  
ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 1 770-1 790 MHz ส าหรับกิจการ
อุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 
ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-12) 

5.388 ย่านความถี่ 1 885-2 025 MHz และ 2 110-2 200 MHz ก าหนดส าหรับการด าเนินกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ทั่วโลก การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้
กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่นี้ ทั้งนี้ ควรจัดย่านความถี่ข้างต้นไว้รองรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ตามข้อมติที่ 212 (Rev.WRC-15) (ดูข้อมติที่ 223 
(WRC-15) ประกอบด้วย) (WRC-15) 

5.388A ในเขตภูมิภาคที่  1 และ 3 อาจใช้ย่ านความถี่  1 885-1 980 MHz 2 010-2 025 MHz และ  
2 110-2 170 MHz และในเขตภูมิภาคที่ 2 อาจใช้ย่านความถี่ 1 885-1 980 MHz และ 2 110- 
2 160 MHz ส าหรับสถานีฐานลอยระยะสูงเป็นสถานีฐานเพ่ือด าเนินกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล 2000 (IMT-2000) ตามข้อมติที่  221 (Rev.WRC-07) การใช้ย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็น
การห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ใช้ย่านความถี่ข้างต้นตามที่ได้ก าหนดคลื่นความถี่ไว้ และมิได้เป็นการ
จัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-12) 

5.388B ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน เบนิน บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน คอโมโรส โกตดิวัวร์ จีน 
คิวบา จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง กานา อินเดีย 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิสราเอล จอร์แดน เคนยา คูเวต เลบานอน มาลี โมร็อกโก 
มอริเตเนีย ไนจีเรีย โอมาน ยูกันดา กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เซเนกัล สิงคโปร์ ซูดาน 
ซูดานใต้ แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซีย เยเมน แซมเบีย และซิมบับเว เพ่ือคุ้มครองป้องกัน
กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  รวมทั้งสถานีเคลื่อนที่ระบบ IMT-2000 ในดินแดนของ
ประเทศแต่ละประเทศจากการรบกวนอันเนื่องจากการใช้ช่องความถี่วิทยุช่องเดียวกัน  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสถานีฐานลอยระยะสูงใด ๆ ที่ใช้เป็นสถานีฐานเพ่ือด าเนินกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล 2000 (IMT-2000) ในประเทศเพ่ือนบ้านโดยใช้ย่านความถี่ตามข้อ 5.388A 
ของข้อบังคับวิทยุ นั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังของช่องความถี่วิทยุช่องเดียวกันอัน
เนื่องจากสถานีฐานลอยระยะสูงดังกล่าว ต้องไม่เกิน -127 dB (W/(m2 · MHz)) ณ พ้ืนผิว 
โลกภายนอกชายแดนของประเทศ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นที่แน่ชัดจากหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่ได้รับผลกระทบ ณ วันเวลาที่แจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของสถานีฐาน
ลอยระยะสูง (WRC-19) 

5.389A การใช้ย่านความถี่ 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ และอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 
716 (Rev.WRC-2000) (WRC-07) 

5.389B การใช้ย่านความถี่ 1 980-1 990 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ใน
อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา ชิลี เอกวาดอร์ สหรัฐอเมริกา ฮอนดูรัส จาไมกา เม็กซิโก 
ปารากวัย เปรู  ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก อุรุกวัย และเวเนซูเอลา (WRC-19) 

5.389C การใช้ย่านความถี่ 2 010-2 025 MHz และ 2 160-2 170 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมในเขตภูมิภาคที่ 2 ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุและ
อยู่ภายใต้ข้อมติที ่716 (Rev.WRC-2000) (WRC-19) 

http://www.mfa.go.th/main/th/other/9239/99666-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-(Paraguay).html
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5.389D SUP (WRC-03) 
5.389E การใช้ย่านความถี่  2 010-2 025 MHz และ 2 160-2 170 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทียมในเขตภูมิภาคที่ 2 ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนากิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 

5.389F ในแอลจีเรีย เคปเวิร์ด อียิปต์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มาลี สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และ
ตูนิเซีย การใช้ย่านความถี่ 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz ในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548 และกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ (WRC-19) 

5.390 SUP (WRC-07) 
5.391 หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องไม่จัดสรรย่านความถ่ี 2 025-2 110 MHz และ 2 200-2 290 

MHz ให้ใช้ในระบบเคลื่อนที่ ซึ่งมีความหนาแน่นในการใช้งานสูง และหน่วยงานอ านวยการ
ของรัฐต้องค านึงถึงข้อเสนอแนะ ITU-R SA.1154-0 ในการจัดให้มีระบบเคลื่อนที่ใด  ๆ  
(WRC-15) 

5.392 หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินมาตรการทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพ่ือให้มั่นใจว่า การส่งใน
ย่านความถี่  2 025-2 110 MHz และ 2 200-2 290 MHz จากอวกาศสู่อวกาศ ระหว่าง
ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่สองดวง หรือมากกว่าสองดวง ในกิจการวิจัยอวกาศ กิจการ
ปฏิบัติการอวกาศ และกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมนั้น การส่งดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งจากโลกสู่อวกาศ การส่งจากอวกาศสู่โลก และการส่งจากอวกาศสู่อวกาศ
อ่ืน ๆ ระหว่างดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่และดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการ
ข้างต้นและในย่านความถ่ีข้างต้น 

5.392A SUP (WRC-07)  
5.393 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ก าหนดย่านความถี่ 2 310- 

2 360 MHz ส าหรับกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม และส าหรับกิจการกระจายเสียง
ภาคพ้ืนโลกเพ่ือเสริมการกระจายเสียงให้สมบูรณ์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ จ ากัด
เฉพาะกิจการการกระจายเสียงในระบบดิจิทัล และอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 528 (Rev.WRC-15) 
ยกเว้นมติข้อ 3 ซึ่งมีมติว่า ในการใช้ย่านความถี่ของระบบกระจายเสียงผ่านดาวเทียมเป็นการ
ชั่วคราวนั้น ให้ใช้ความถี่วิทยุภายในแถบคลื่น 25 MHz สถานีกระจายเสียงภาคพ้ืนโลกเพ่ือ
เสริมการกระจายเสียงให้สมบูรณ์ ต้องประสานงานระดับทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงจะ
ด าเนินการได ้ (WRC-19) 

5.394 ในสหรัฐอเมริกา การใช้ย่านความถี่ 2 300-2 390 MHz ส าหรับงานโทรมาตรในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินมีล าดับความส าคัญสูงกว่าการใช้งานอื่น ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ ในแคนาดา  
การใช้ย่านความถี่ 2 360-2 400 MHz ส าหรับงานโทรมาตรในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินมี
ล าดับความส าคัญสูงกว่าการใช้งานอื่น ๆ ในกิจการเคลื่อนที ่(WRC-07) 

5.395 ในฝรั่งเศสและตุรกี การใช้ย่านความถี่ 2 310-2 360 MHz ส าหรับงานโทรมาตรในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินมีล าดับความส าคัญสูงกว่าการใช้งานอ่ืน ๆ ในกิจการเคลื่อนที ่(WRC-03) 

5.396 SUP (WRC-19) 
5.397 SUP (WRC-12) 
5.398 กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 2 483.5-2 500 MHz  

ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ 
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5.398A ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย 
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน  คีร์กีซสถาน  ทาจิกิสถาน  และยู เครน ก าหนดย่านความถี่  
2 483.5-2 500 MHz ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งในประเทศดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
ต่อหรือขอความคุ้มครองจากกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่  และกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมท่ีปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุในย่านความถ่ี 2 483.5-2 500 MHz (WRC-12) 

5.399 ยกเว้นกรณีในข้อ 5.401 ของข้อบังคับวิทยุ สถานีในกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่  2 483.5-2 500 MHz ที่แจ้งจดทะเบียนหลังจากวันที่  
17 กุมภาพันธ์ 2555 และมีพ้ืนที่ให้บริการในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐ
รัสเซีย คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และยูเครน ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุหา
ต าแหน่ง ภายใต้ข้อ 5.398A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-12) 

5.400 SUP (WRC-12) 
5.401 ในแองโกลา ออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน เอริเทรีย เอสวาตินี เอธิโอเปีย อินเดีย เลบานอน 

ไลบีเรีย ลิเบีย มาดากัสการ์ มาลี ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ
คองโก ซูดาน โตโก และแซมเบีย ก าหนดย่านความถี่ 2 483.5-2 500 MHz ส าหรับกิจการ
วิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม โดยจัดเป็นกิจการหลัก ก่อน WRC-12 ตามข้อ 
9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ซึ่งได้ข้อตกลงจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ระบบในกิจการวิทยุ
ตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมที่มีข้อมูลการประสานงานครบถ้วน และแจ้ง
ส านักงานวิทยุคมนาคมก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 สามารถรักษาสถานะตามวันที่ได้รับ
การประสานงานการเรียกขอข้อมูล (WRC-19) 

5.402 การใช้ย่านความถี่ 2 483.5-2 500 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมและกิจการวิทยุ
ตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียมขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ  9.11A ของ
ข้อบังคับวิทยุ หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดเท่าที่จะ
ปฏิบัติได้ เพ่ือคุ้มครองป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์จากการรบกวนอย่างรุนแรงอัน
เนื่องจากการแพร่คลื่นในย่านความถี่ 2 483.5-2 500 MHz โดยเฉพาะการรบกวนที่มีสาเหตุ
จากการแผ่คลื่นฮาร์โมนิกที่ 2 ในย่านความถ่ี 4 990-5 000 MHz ซึ่งเป็นย่านความถ่ีที่ก าหนด
ส าหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ทั่วโลก 

5.403 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม 
อาจใช้ย่านความถี่ 2 520-2 535 MHz ได้ ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ
โดยจ ากัดให้ใช้ภายในเขตแดนของประเทศ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ 
(WRC-07) 

5.404 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กิจการวิทยุตรวจการณ์และ
ตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) อาจใช้ย่านความถี่ 2 500-2 516.5 MHz ได้ ซึ่ง
ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ โดยจ ากัดให้ใช้เฉพาะภายในเขตแดนของ
ประเทศ  

5.405 SUP (WRC-12) 
5.407 ใน ย่ านความถี่  2 500-2 520 MHz ค่ าความหนาแน่ นฟลั กซ์ ก าลั ง  ณ  พ้ื น ผิ ว โลก  

ในอาร์เจนตินา อันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ต้อง
ไม่เกิน –152 dB (W/(m2 . 4 kHz)) เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอ่ืนกับหน่วยงานอ านวยการของ
รัฐที่เก่ียวข้อง 
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5.408 SUP (WRC-2000) 
5.409 SUP (WRC-07) 
5.410 ระบบโทรโปสเฟียริคสแกตเตอร์ในเขตภูมิภาคที่ 1 อาจใช้ย่านความถี่ 2 500-2 690 MHz ได้ 

ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงข่ายเชื่อมโยง
โทรโปสเฟียริคสแกตเตอร์ที่อยู่นอกเขตภูมิภาคที่ 1 หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องใช้ความ
พยายามทั้งหมดเท่าที่จะปฏิบัติได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการพัฒนาระบบโทรโปสเฟียริคสแกตเตอร์
ระบบใหม่ในย่านความถ่ีนี้ ในการวางแผนข่ายเชื่อมโยงระบบโทรโปสเฟียริคสแกตเตอร์ระบบ 

 ใหม่ในย่านความถี่นี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องมีมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิให้สายอากาศของข่ายเชื่อมโยงระบบโทรโปสเฟียริคสแกตเตอร์มีทิศทางตรงไปยัง
วงโคจรของดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ (WRC-12) 

5.411 SUP (WRC-07) 
5.412 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในคีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 2 500-2 690 

MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-12) 

5.413 ในการออกแบบระบบในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่
ระหว่าง 2 500 MHz และ 2 690 MHz หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดที่จ าเป็นเพ่ือคุ้มครองป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่  
2 690 -2 700 MHz 

5.414 การก าหนดย่านความถี่ 2 500-2 520 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.414A ในญี่ปุ่นและอินเดีย การใช้ย่านความถี่ 2 500-2 520 MHz และ 2 520-2 535 MHz ตามข้อ 
5.403 ของข้อบังคับวิทยุ ของเครือข่ายดาวเทียมในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) จ ากัดให้ใช้ภายในเขตแดนของประเทศ และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A 
ของข้อบังคับวิทยุค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังที่ก าหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นที่จะต้องด าเนินการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ภายในระยะทาง 1,000 
กิโลเมตร โดยรอบดินแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่แจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของ
เครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังต่อไปนี้ 
ส าหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี 

 −136     dB (W/(m2 · MHz))  ส าหรับ    0°      5° 
 −136 + 0.55 (  5)  dB (W/(m2 · MHz)) ส าหรับ    5° <   25° 
 −125     dB (W/(m2 · MHz))   ส าหรับ  25° <   90° 

โดย  แทนมุมที่คลื่นแพร่ลงมา เหนือระนาบในแนวนอน ส่วนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่อยู่นอกพ้ืนที่นี้  
ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังตามตาราง  21-4 ในมาตรา 21 ในกรณีของระบบที่
ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับ เอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่ วิทยุภายในวันที่  
14 พฤศจิกายน 2550 และระบบดังกล่าวด าเนินการอยู่ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ให้ใช้
ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ค่าเริ่มต้นที่จะต้องด าเนินการประสานงานตามตาราง 5-2 
เอกสารแนบ 1 ภาคผนวก 5 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) ประกอบมาตรา 9 และ
มาตรา 11 ร่วมกับข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.415 การใช้ย่านความถี่ 2 500-2 690 MHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 และการใช้ย่านความถี่ 2 500- 
2 535 MHz และ 2 655-2 690 MHz ในเขตภูมิภาคที่  3  ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม จ ากัดเฉพาะระบบซึ่งด าเนินการในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค ซึ่งขึ้นกับ
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ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในเขตภูมิภาคท่ี 1 (WRC-07) 

5.415A การก าหนดเพ่ิมเติม: ในอินเดียและญี่ปุ่น ให้ใช้ย่านความถี่ 2 515-2 535 MHz ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ได้ โดยให้ใช้ภายในเขตแดนของประเทศ  
ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-2000) 

5.416 การใช้ย่านความถี่ 2 520-2 670 MHz ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
จ ากัดเฉพาะระบบซึ่งด าเนินการในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคเพ่ือให้ชุมชนรับได้
โดยตรง ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ใช้
ย่านความถี่นี้ต้องประสานงานระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ภายใต้ข้อ 9.19 ของข้อบังคับ
วิทยุ (WRC-07) 

5.417 SUP (WRC-2000) 
5.417A SUP (WRC-15) 
5.417B SUP (WRC-15) 
5.417C SUP (WRC-15) 
5.417D SUP (WRC-15) 
5.418 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในอินเดีย ก าหนดย่านความถี่ 2 535-2 655 MHz ส าหรับกิจการ

กระจายเสียงผ่านดาวเทียม และส าหรับกิจการกระจายเสียงภาคพ้ืนโลกเพ่ือเสริมการกระจาย
เสียงให้สมบูรณ์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ จ ากัดเฉพาะกิจการการกระจายเสียงใน
ระบบดิจิทัล และอยู่ภายใต้ข้อมติที่ 528 (Rev.WRC-19) โดยไม่ใช้ข้อ 5.416 ของข้อบังคับ
วิทยุ และตาราง 21-4 ในมาตรา 21 กับการก าหนดย่านความถี่เพ่ิมเติมนี้ การใช้ย่านความถี่
ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม อยู่ภายใต้ข้อ
มติที่ 539 (Rev.WRC-19) ทั้งนี้ ระบบต่าง ๆ ในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจร
ประจ าที่ ซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตามภาคผนวก 
4 ภายหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2548 จะจ ากัดเฉพาะระบบซึ่งให้บริการครอบคลุมใน
ระดับประเทศเท่านั้น  

  ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังส าหรับทุกสภาพการณ์ และการมอดูเลตทุกวิธี  ณ พ้ืนผิวโลก  
อันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่  ในย่าน
ความถี่ 2 630-2 655 MHz ซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่
วิทยุตามภาคผนวก 4 ภายหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ต้องไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้ 

  130     dB (W/(m2 · MHz))    ส าหรับ    0      5 
130+ 0.4 (  5) dB (W/(m2 · MHz))  ส าหรับ    5   25 
–122     dB (W/(m2 · MHz))    ส าหรับ   25   90 

 โดย  แทนมุมที่คลื่นแพร่ลงมา เหนือระนาบในแนวนอน ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง  
ณ พ้ืนผิวโลกอาจสูงกว่าค่าดังกล่าวข้างต้นในดินแดนของประเทศใด ๆ ทีห่น่วยงานอ านวยการ
ของรัฐนั้นให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ยกเว้นไม่ใช้ค่าดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลัง เท่ากับ –122 dB (W/(m2 · MHz)) เป็นค่าเริ่มต้นที่จะต้องด าเนินการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11 ของข้อบังคับวิทยุ ในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ภายในรัศมี 1,500 กิโลเมตร 
รอบดินแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่แจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ของระบบในกิจการ
กระจายเสียงผ่านดาวเทียมดังกล่าว  
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  หน่วยงานอ านวยการของรัฐแต่ละประเทศข้างต้นต้องไม่จัดสรรคลื่นความถี่ทับซ้อนกันสอง
คลื่นความถี่ในคราวเดียวกัน กล่าวคือ การจัดสรรคลื่นความถี่หนึ่งตามข้อก าหนดนี้ และอีก
คลื่นความถี่หนึ่งตามข้อ 5.416 ของข้อบังคับวิทยุ ส าหรับระบบต่าง ๆ ซึ่งส านักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 ภายหลังจากวันที่  
1 มิถุนายน 2548 (WRC-19) 

5.418A ส าหรับประเทศในเขตภูมิภาคที่ 3 ตามข้อ 5.418 ของข้อบังคับวิทยุ การใช้ย่านความถี่  
2 630-2 655 MHz ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการกระจายเสียงผ่าน
ดาวเทียม ซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสาร
การแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 2 มิถุนายน 2543 การใช้ย่าน
ความถี่ ดังกล่าวนี้ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.12A  ของข้อบังคับวิทยุ ในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่  ซึ่งถือว่าส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับ
เอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตาม
ภาคผนวก 4 หลังวันที่  2 มิถุนายน 2543 โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ  
ส่วนกรณีที่ เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่  ซึ่งถือว่าส านักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่
วิทยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2543 นั่น ยังคงอยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับ
วิทยุ (WRC-03) 

5.418B การใช้ย่านความถี่ 2 630-2 655 MHz ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการ
กระจายเสียงผ่านดาวเทียม ตามข้อ 5.418 ของข้อบังคับวิทยุ ซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับ
เอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตาม
ภาคผนวก 4 หลังวันที่ 2 มิถุนายน 2543 การใช้ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้ขึ้นกับการประสานงาน
ภายใต้ข้อ 9.12 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.418C การใช้ย่านความถี่  2 630-2 655 MHz ของเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ ซึ่ ง
ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจด
ทะเบียนความถ่ีวิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 2 มิถุนายน 2543 การใช้ย่านความถี่ ดังกล่าว
นี้ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.13 ของข้อบังคับวิทยุ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม ตามข้อ 5.418 ของ
ข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี ้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.419 เมื่อเริ่มต้นด าเนินการระบบต่าง ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 2 670- 
2 690 MHz หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดที่จ าเป็น 
เพ่ือคุ้มครองป้องกันระบบดาวเทียมต่าง ๆ ที่ใช้ย่านความถี่นี้อยู่ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2535 
การประสานงานของระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่นี้ ต้องประสานงานภายใต้ข้อ 
9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.420 กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม 
อาจใช้ย่านความถี่ 2 655-2 670 MHz โดยจ ากัดให้ใช้ภายในเขตแดนของประเทศ ขึ้นกับ
ข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ และให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของ
ข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.420A SUP (WRC-07) 
5.421 SUP (WRC-03) 
5.422 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน  บาห์เรน เบลารุส  

บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ คิวบา จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
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เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง จอร์เจีย กินี กินี-บิสเซา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  อิรัก 
อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน มอริเตเนีย มองโกเลีย มอนเตเนโกร ไนจีเรีย โอมาน 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก โรมาเนีย โซมาเลีย ทาจิกิสถาน ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และเยเมน ก าหนด
ย่านความถี่ 2 690-2 700 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจ ากัดเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้
อยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2528 (WRC-12) 

5.423 ให้เรดาร์ที่ตั้งบนพ้ืนดินใช้ย่านความถี่ 2 700-2 900 MHz ในงานอุตุนิยมวิทยา โดยมีสถานะ
เท่าเทียมกับสถานีในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน 

5.424 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแคนาดา ก าหนดย่านความถี่ 2 850-2 900 MHz ส าหรับเรดาร์
ชายฝั่งในกิจการวิทยุน าทางทางทะเลด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก  

5.424A ในย่านความถี่ 2 900-3 100 MHz สถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุ
น าทาง (WRC-03) 

5.425 ในย่านความถี่ 2 900-3 100 MHz ระบบประจ าเรือซึ่งท าหน้าที่สอบถามและทวนสัญญาณ 
ต้องใช้ความถี่วิทยุในแถบคลื่น 2 930-2 950 MHz 

5.426 การใช้ย่านความถี่ 2 900-3 100 MHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน จ ากัดเฉพาะเรดาร์
ที่ตั้งบนพ้ืนดิน 

5.427 การตอบรับจากเครื่องทวนสัญญาณเรดาร์ ในย่านความถี่ 2 900-3 100 MHz และ 9 300- 
9 500 MHz ต้องไม่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับการตอบรับจากเครื่องรับ -ส่งวิทยุเรดาร์ 
เพ่ือบอกต าแหน่ง และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อเรดาร์ประจ าเรือหรือเรดาร์ประจ า
อากาศยานในกิจการวิทยุน าทาง ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงข้อ 4.9 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.428 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในคีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 3 100-3 300 
MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.429 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ เบนิน บรูไนดารุสซาลาม 
กัม พูชา แค เมอรูน  จีน  สาธารณ รัฐคองโก  สาธารณ รัฐ เกาหลี  โกตดิ วั ว ร์  อียิ ปต์  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น จอร์แดน 
เคนยา คูเวต เลบานอน ลิเบีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ โอมาน ยูกันดา ปากีสถาน กาตาร์ 
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี ซูดาน และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และ
กิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ในประเทศ
ต่าง ๆ ในนิวซีแลนด์และประเทศที่มีพรมแดนติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องไม่ร้องขอการ
ป้องกันการรบกวนจากกิจการวิทยุหาต าแหน่ง (WRC-19) 

5.429A การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในแองโกลา เบนิน  บอตสวานา บู ร์กินาฟาโซ  บุ รุนดี  จิบู ตี  
เอสวาตินี กานา กินี กินี-บิสเซา เลโซโท ไลบีเรีย มาลาวี มอริเตเนีย โมซัมบิก นามิเบีย 
ไนเจอร์ ไนจีเรีย รวันดา ซูดาน ซูดานใต้ แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย ชาด โตโก แซมเบีย และ
ซิมบับเว ก าหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการเคลื่อนที่ ในย่านความถี่  
3 300-3 400 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง (WRC-19) 

http://www.mfa.go.th/main/th/other/9241/99326-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B5-(Djibouti).html
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5.429B ในประเทศเขตภูมิภาคที่  1 ทางใต้ของ 30 องศาเหนือ แองโกลา เบนิน บอตสวานา  
บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ อียิปต์ เอสวาตินี กานา กินี  
กินี-บิสเซา เคนยา เลโซโท ไลบีเรีย มาลาวี มอริเตเนีย โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย 
ยูกันดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รวันดา ซูดาน ซูดานใต้ แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย ชาด 
โตโก แซมเบีย และซิมบับเว ย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ประสงค์จะใช้ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ตามข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-19) การใช้ย่านความถี่  
3 300-3 400 MHz ส าหรับ IMT ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงและไม่ร้องขอสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนจากระบบในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็น
การห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-19) 

5.429C ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน : ในอาร์เจนตินา เบลีซ บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา 
สาธารณรัฐโดมินิกัน เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย และอุรุกวัย 
ก าหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่  ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในอาร์เจนตินา บราซิล สาธารณรัฐโดมินิกัน กัวเตมาลา 
เม็กซิโก ปารากวัย และอุรุกวัย ก าหนดย่านความถี ่3 300-3 400 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่
ก่อให้การรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุหา
ต าแหน่ง (WRC-19) 

5.429D ในเขตภูมิภาคที่ 2: อาร์เจนตินา เบลีซ บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา สาธารณรัฐ
โดมินิกัน เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย และอุรุกวัย ก าหนดย่าน
ความถี่ 3 300-3 400 MHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ด้วย ตามข้อมติ
ที่ 223 (Rev.WRC-19) การใช้งานในอาร์เจนตินา ปารากวัย และอุรุกวัย ต้องเป็นไปตามข้อ 
9.21 ของข้อบังคับวิทยุ การใช้งาน IMT ในย่านความถี่นี้ต้องไม่ก่อให้การรบกวนอย่างรุนแรง
หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุหาต าแหน่ง และต้องได้รับข้อตกลงจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้องป้องกันการใช้งานกิจการวิทยุหาต าแหน่งด้วย การระบุย่านความถี่
ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถ่ี และมิได้เป็นการ
จัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด (WRC-19) 

5.429E การก าหนดเพ่ิมเติม: ในปาปัวนิวกินี ก าหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก สถานีในกิจการ
เคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ก่อให้การรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากกิจการวิทยุหาต าแหน่ง และต้องได้รับข้อตกลงจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้อง
ป้องกันการใช้งานกิจการวิทยุหาต าแหน่งด้วย (WRC-15) 

5.429F ในเขตภูมิภาคที่ 3: กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
ก าหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 MHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) 
ด้วย ตามข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-19) การใช้งาน IMT ในย่านความถี่นี้ต้องไม่ก่อให้การ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุหาต าแหน่ง และต้อง
ได้รับข้อตกลงจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้องป้องกันการใช้งานกิจการวิทยุหาต าแหน่งด้วย ตาม
ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่
อย่างใด (WRC-19) 
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5.430 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในคีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 3 300-3 400 
MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.430A ย่านความถ่ี 3 400-3 600 MHz ได้ถูกก าหนดให้ใช้งานส าหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน ตามข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ซึ่งถูกก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ด้วย การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้
กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญใน
ข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ของ
ข้อบังคับวิทยุด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะด าเนินการตั้งสถานีฐานหรือ
สถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นต้อง
มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพ้ืนดิน ณ ชายแดนของ
หน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืนต้องไม่เกิน −154.5 dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% 
ของเวลา หรืออาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังที่มีค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของ
ประเทศที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลังไม่สูงเกินกว่าค่าที่ก าหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐ
อ่ืน จะต้องมีการค านวณ และตรวจสอบโดยค านึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ด้วยความ
เห็นชอบจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐทั้งสองฝ่าย (หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่
รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนโลกและหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนดิน) 
โดยส านักงานวิทยุคมนาคมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้  หากได้รับการร้องขอในกรณีที่
หน่วยงานอ านวยการของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ ส านักงานวิทยุคมนาคมจะท าการค านวณและ
ตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง โดยพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอการป้องกันการรบกวนจากสถานีอวกาศเกิน
กว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-15) 

5.431 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเยอรมนี  ก าหนดย่านความถ่ี 3 400-3 475 MHz ส าหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่นด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-19) 

5.431A ในเขตภูมิภาคที่ 2 ก าหนดย่านความถี่ 3 400-3 500 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น 
กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  โดยจัดเป็นกิจการหลัก  ตามข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ  
(WRC-15) 

5.431B ในเขตภูมิภาคที่  2 ก าหนดย่านความถี่ 3 400-3 600 MHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) ด้วย การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุ  
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ของข้อบังคับวิทยุด้วย 
ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะด าเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ใน
กิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพ้ืนดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการ
ของรัฐอ่ืนต้องไม่เกิน −154.5 dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรืออาจใช้ค่า
ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังที่มีค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่ หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง
ไม่สูงเกินกว่าค่าที่ก าหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืน จะต้องมีการ
ค านวณ และตรวจสอบโดยค านึงถึงข้อมูลทั้ งหมดที่ เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็นชอบจาก
หน่วยงานอ านวยการของรัฐทั้งสองฝ่าย (หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานี
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ภาคพ้ืนโลกและหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนดิน) โดยส านักงานวิทยุ
คมนาคมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้  หากได้รับการร้องขอในกรณีที่หน่วยงานอ านวยการ
ของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ ส านักงานวิทยุคมนาคมจะท าการค านวณและตรวจสอบค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลัง โดยพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ใน
ย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครอง
ตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-15) 

5.432 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ปากีสถาน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  ก าหนดย่านความถี่ 3 400-3 500 MHz ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน (WRC-19) 

5.432A ในสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ปากีสถาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ก าหนดให้ใช้ย่านความถ่ี 3 400-3 500 MHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) 
การก าหนดนี้มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ใช้ย่านความถี่นี้ ตามที่ได้ก าหนดคลื่นความถี่
ไว้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ในขั้นตอนประสานงาน 
ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ของข้อบังคับวิทยุด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐจะด าเนินการให้มีสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่าน
ความถี่นี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ที่ความ
สูง 3 ม. เหนือพ้ืนดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืน ต้องไม่เกิน −154.5 dB 
(W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา โดยอาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังที่มีค่าสูง
กว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังไม่สูงเกินกว่าค่าที่ก าหนด ณ ชายแดนของ
หน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืน จะต้องมีการค านวณและตรวจสอบโดยค านึงถึงข้อมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็นชอบของหน่วยงานอ านวยการของรัฐทั้งสองฝ่าย (หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนโลกและหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบ
สถานีภาคพ้ืนดิน) โดยส านักงานวิทยุคมนาคมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้หากได้รับการร้อง
ขอ ในกรณีที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ ส านักงานวิทยุคมนาคมจะท าการ
ค านวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง โดยพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น สถานีใน
กิจการเคลื่อนที่ซึ่งใช้ย่านความถี่ 3 400-3 500 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน
จากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) 
(WRC-19) 

5.432B ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในออสเตรเลีย บังกลาเทศ เนการา บรูไนดารุสซาลาม จีน  
เขตแดนชุมชนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขตภูมิภาคท่ี 3 อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ก าหนดย่านความถ่ี 3 400-
3 500 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก ตามข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ซึ่งถูกก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (IMT) ด้วย การระบุย่านความถ่ีดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนด
ไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด  
อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ของข้อบังคับวิทยุด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่
หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะด าเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่
โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์
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ก าลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพ้ืนดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืนต้องไม่
เกิน −154.5 dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรืออาจใช้ค่าความหนาแน่น 
ฟลักซ์ก าลังที่มีค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐ 
นั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังไม่สูงเกินกว่าค่าที่
ก าหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืน จะต้องมีการค านวณ และตรวจสอบ
โดยค านึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐทั้ง
สองฝ่าย (หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนโลกและหน่วยงานอ านวยการ
ของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนดิน) โดยส านักงานวิทยุคมนาคมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
นี้ หากได้รับการร้องขอในกรณีที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ ส านักงานวิทยุ
คมนาคมจะท าการค านวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง  โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครอง
การรบกวนจากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2547) (WRC-19) 

5.433 ในเขตภูมิภาคที่ 2 และ 3 ก าหนดย่านความถี่ 3 400-3 600 MHz ส าหรับกิจการวิทยุหา
ต าแหน่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบควรยุติการ
ด าเนินงานระบบวิทยุหาต าแหน่งที่ใช้ย่านความถี่นี้ภายใน พ.ศ. 2528 หลังจากนั้น หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐต้องด าเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพ่ือคุ้มครองป้องกันกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียมจากการรบกวน และต้องไม่ก าหนดให้กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมใน
ย่านความถ่ีนี้ต้องด าเนินการประสานงาน 

5.433A ในออสเตรเลีย บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม จีน เขตแดนชุมชนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสในเขต
ภูมิภาคที่ 3 สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  ก าหนดให้ใช้ย่าน
ความถี่3 500 - 3 600 MHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ด้วยการระบุ
ย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถ่ี และ
มิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม ให้ประสานงาน
ภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ของข้อบังคับวิทยุด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะ
ด าเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่านความถี่นี้ หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ที่ความสูง 3 เมตร เหนือ
พ้ืนดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืนต้องไม่เกิน −154.5 dB (W/(m2  4 
kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรืออาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังที่มีค่าสูงกว่าค่า
ดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้น ๆ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังไม่สูงเกินกว่าค่าที่ก าหนด ณ ชายแดนของ
หน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืน จะต้องมีการค านวณ และตรวจสอบโดยค านึงถึงข้อมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐทั้งสองฝ่าย (หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนโลกและหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบ
สถานีภาคพ้ืนดิน) โดยส านักงานวิทยุคมนาคมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้  หากได้รับการ
ร้องขอในกรณีที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ ส านักงานวิทยุคมนาคมจะท า
การค านวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง โดยพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น 
นอกจากนี้ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน

http://www.mfa.go.th/main/th/other/9240/99138-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1-(Brunei-Darussalam).html
http://www.mfa.go.th/main/th/other/9240/99143-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2-(Indonesia).html
http://www.mfa.go.th/main/th/other/9240/99150-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-(North-Korea).html
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จากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทย ุ(ฉบับปี พ.ศ. 2547) 
(WRC-19) 

5.434 ในแคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ สหรัฐอเมริกาและปารากวัย ก าหนดให้
ใช้ย่านความถี่ 3 600 - 3 700 MHz หรือบางส่วน ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(IMT) ด้วย การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
ใช้ย่านความถ่ี และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
ให้ประสานงานภายใต้ข้อ 9.17 และ 9.18 ของข้อบังคับวิทยุ ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐจะด าเนินการตั้งสถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โดยใช้ย่าน
ความถี่นี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ที่ความ
สูง 3 เมตร เหนือพ้ืนดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืนต้องไม่เกิน −154.5 
dB (W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา หรืออาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังที่มี
ค่าสูงกว่าค่าดังกล่าว ณ ดินแดนของประเทศที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้น ๆ ให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังไม่สูงเกินกว่าค่าที่ก าหนด  
ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืน จะต้องมีการค านวณ และตรวจสอบโดย
ค านึงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเห็นชอบจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐทั้งสอง
ฝ่าย (หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนโลกและหน่วยงานอ านวยการของ
รัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพ้ืนดิน) โดยส านักงานวิทยุคมนาคมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ 
หากได้รับการร้องขอในกรณีที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐไม่อาจตกลงกันได้ ส านักงานวิทยุ
คมนาคมจะท าการค านวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง  โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลข้างต้น นอกจากนี้ สถานีในกิจการเคลื่อนที่ในย่านความถี่นี้ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครอง
การรบกวนจากสถานีอวกาศเกินกว่าการคุ้มครองตามตาราง 21-4 ของข้อบังคับวิทยุ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2547) (WRC-19) 

5.435 ในญี่ปุ่น ไม่ก าหนดย่านความถ่ี 3 620-3 700 MHz ส าหรับกิจการวิทยุหาต าแหน่ง 
5.436 การใช้ย่านความถี่ 4 200-4 400 MHz ส าหรับสถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทาง

บินพาณิ ชย์  เฉพาะระบบ wireless avionics intra-communication ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ ตามข้อมติที่ 424 (WRC-15) (WRC-15) 

5.437 พาสซีพ sensing ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมและกิจการวิจัยอวกาศ อาจใช้งานย่าน
ความถ่ี 4 200-4 400 MHz ในกิจการรองได้ (WRC-15) 

5.438 การใช้ย่านความถี่ 4 200-4 400 MHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน สงวนไว้เฉพาะเครื่อง
วิทยุวัดความสูงประจ าอากาศยาน และเครื่องทวนสัญญาณที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งบนพ้ืนดิน  
(WRC-15) 

5.439 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ก าหนดย่านความถี่ 4 200-4 400 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12) 

5.440 กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียมอาจใช้ความถี่วิทยุ  4 202 MHz  
ส่งจากอวกาศสู่โลก และใช้ความถี่วิทยุ 6 427 MHz ส่งจากโลกสู่อวกาศ การส่งดังกล่าวต้อง
อยู่ภายในช่วง  2 MHz ของความถี่วิทยุ 4 202 MHz และความถี่วิทยุ 6 427 MHz ซึ่ง
ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.440A ในเขตภูมิภาคที่ 2 (ยกเว้นบราซิล คิวบา เขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศส 
กัวเตมาลา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซูเอลา) และในออสเตรเลีย สถานีอากาศยาน (ดูข้อ 
1.83 ของข้อบังคับวิทยุ ) อาจใช้ย่านความถี่ 4 400-4 940 MHz ส าหรับงานโทรมาตร

http://www.mfa.go.th/main/th/other/9239/99638-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5-(Chile).html
http://www.mfa.go.th/main/th/other/9239/99646-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-(El-Salvador).html
http://www.mfa.go.th/main/th/other/9239/99666-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-(Paraguay).html


- 205 - 

 

เคลื่อนที่ทางการบินเพ่ือทดสอบการบิน การใช้ย่านความถี่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อมติที่  416 
(WRC-07) และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวน
จากกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมและกิจการประจ าที่ การใช้ย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการ
ห้ามมิให้ใช้ย่านความถี่ข้างต้นในกิจการเคลื่อนที่อ่ืน ๆ หรือในกิจการอ่ืน ๆ ที่ได้ก าหนดคลื่น
ความถี่ไว้เป็นกิจการหลักเช่นกัน และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่
อย่างใด (WRC-07) 

5.441 การใช้ย่านความถี่ 4 500-4 800 MHz (อวกาศสู่โลก) และย่านความถี่ 6 725-7 025 MHz 
(โลกสู่อวกาศ) ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมต้องเป็นไปตามภาคผนวก 30B ของข้อบังคับ
วิทยุ การใช้ย่านความถี่  10.7-10.95 GHz (อวกาศสู่โลก) ย่านความถี่ 11.2-11.45 GHz 
(อวกาศสู่โลก) และย่านความถี่ 12.75-13.25 GHz (โลกสู่อวกาศ) โดยระบบดาวเทียมที่มีวง
โคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมต้องสอดคล้องกับภาคผนวก 30B ของข้อบังคับ
วิทยุ การใช้ย่านความถี่  10.7-10.95 GHz (อวกาศสู่โลก ) ย่านความถี่ 11.2-11.45 GHz 
(อวกาศสู่โลก) และย่านความถี่ 12.75-13.25 GHz (โลกสู่อวกาศ) ของระบบดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมการใช้ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้ขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.12 ของข้อบังคับวิทยุ กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่
ระบบอ่ืน ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่มีวง
โคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่ด าเนินงานตามข้อบังคับวิทยุ ไม่ว่าส านักงาน
วิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุหรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียน
ความถี่วิทยุของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม และ
ได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุหรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของ
เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่เมื่อใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับ
วิทยุ ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่
ข้างต้นต้องพร้อมที่จะด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือแก้ไขการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจ
เกิดข้ึน (WRC-2000) 

5.441A ในบราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย ก าหนดย่านความถี่ 4 800-4 900 MHz หรือบางส่วน 
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ด้วย การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็น
การห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้งาน IMT ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างประเทศ
บริ เวณ ชายแดนและต้องไม่ ร้องขอสิทธิคุ้ มครองการรบกวน จากการใช้ งาน อ่ืน  ๆ 
ในกิจการเคลื่อนที่ ตามข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.441B ในแองโกลา อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน เบนิน บอตสวานา บราซิล บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี กัมพูชา 
แคเมอรูน จีน โกตดิวัวร์ จิบูตี เอสวาตินี สหพันธรัฐรัสเซีย แกมเบีย กินี สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน คาซัคสถาน เคนยา ลาว เลโซโท ไลบีเรีย มาลาวี มอริเชียส มองโกเลีย โมซัมบิก 
ไนจีเรีย ยูกันดา อุซเบกิสถาน สาธารณรัฐคองโก คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ซูดาน แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย โตโก เวียดนาม แซมเบีย และซิมบับเว 
ก าหนดย่านความถี่ 4 800-4 990 MHz หรือบางส่วน ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (IMT) ด้วย การระบุย่านความถ่ีดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนด
ไว้แล้ว ใช้ย่านความถ่ี และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้
งานสถานี IMT ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ อีกทั้ง ก่อนที่จะเริ่มใช้สถานี 
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IMT ต้องมั่นใจว่าค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ต้องไม่เกิน -155 dB (W/(m2  1 MHz)) ที่
ความสูงจากระดับน้ าทะเล 19 กิโลเมตร และที่ระยะ 20 กิโลเมตร จากระดับน้ าลดต่ าสุดจาก
ชายฝั่ง ข้อก าหนดนี้จะทบทวนใน WRC-23 ตามข้อมติที่ 223 (Rev.WRC-19) โดยมีผลใช้
บังคับหลังจาก WRC-19 (WRC-19) 

5.442 ย่านความถี่ 4 825-4 835 MHz และ 4 950-4 990 MHz ถูกก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่  ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ในเขตภูมิภาคที่ 2 (ยกเว้นบราซิล คิวบา 
กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา) และออสเตรเลีย ก าหนดย่านความถี่ 
4 825-4 835 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน จ ากัดเฉพาะสถานีอากาศยานในงาน
โทรมาตรเคลื่อนที่ทางการบินส าหรับทดสอบการบินด้วย การใช้ย่านความถ่ีดังกล่าวอยู่ภายใต้
ข้อมติที่ 416 (WRC-07) และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการประจ าที่ 
(WRC-15) 

5.443 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย และแคนาดา ก าหนดย่านความถี่ 
4 825-4 835 MHz และ 4 950-4 990 MHz ส าหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) 

5.443A SUP (WRC-03) 
5.443AA การใช้งานย่านความถี่ 5 000-5 030 MHz และ 5 091-5 150 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่

ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงในข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ การใช้
งานความถี่วิทยุดังกล่าวในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์จ ากัดเฉพาะระบบ
มาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ (WRC-12) 

5.443B เพ่ือมิให้ เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อระบบไมโครเวฟน าอากาศยานลงสู่ พ้ืน  ซึ่งใช้ 
ย่านความถี่สูงกว่า 5 030 MHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังรวมในย่านความถี่ 5 030- 
5 150 MHz ณ พ้ืนผิวโลก อันเนื่องจากสถานีอวกาศทุกสถานีของระบบใด ๆ ในกิจการวิทยุ
น าทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ที่ใช้ย่านความถี่ 5 010-5 030 MHz ต้องไม่เกิน –124.5 
dB (W/m2.150 kHz) และเพ่ือมิให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุดาราศาสตร์ใน
ย่านความถี่ 4 990-5 000 MHz กิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่  5 010- 
5 030 MHz ต้องจ ากัดการแพร่คลื่นในย่านความถี่ 4 990-5 000 MHz ตามข้อมติที่ 741 
(Rev.WRC-15) (WRC-15) 

5.443C การใช้งานย่านความถี่ 5 030-5 091 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์จ ากัดเฉพาะระบบมาตรฐานทางการบินระหว่างประเทศ  การแพร่กระจายแบบไม่พึง
ประสงค์จากกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ในย่านความถี่ 5 030-5 091 
MHz ต้องจ ากัดและป้องกันระบบดาวน์ลิงค์ในกิจการวิทยุน าทางทางการบินผ่านดาวเทียมใน
ย่านความถี่ 5 010-5 030 MHz ที่อยู่ติดกัน ความหนาแน่นของก าลังส่งออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปิกของการแพร่กระจายแบบไม่พึงประสงค์จ ากัดอยู่ที่ −75 dBW/MHz ส าหรับ
สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ที่ ใช้ย่านความถี่  
5 010-5 030 MHz จนกว่าจะมีค่าท่ีก าหนดในข้อเสนอแนะของ ITU-R (WRC-12) 

5.443D การใช้งานย่านความถี่ 5 030-5 091 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบิน
พาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงในข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ การใช้งานความถี่วิทยุดังกล่าวใน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์จ ากัดเฉพาะระบบมาตรฐานทางการบิน
ระหว่างประเทศ (WRC-12) 
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5.444 ย่านความถี่ 5 030-5 150 MHz ใช้ส าหรับระบบมาตรฐานสากล (ระบบไมโครเวฟน าอากาศ
ยานลงสู่ พ้ืน ) เพ่ื อการเข้าสู่ สนามบินและการลงสู่ พ้ื นอย่ างแม่นย า  ในย่านความถี่  
5 030-5 091 MHz ระบบนี้มีสถานะสูงกว่าการใช้งานอ่ืน ๆ และการใช้ย่านความถี่ 5 091- 
5 150 MHz อยู่ภายใต้ข้อ 5.444A และข้อมติที ่114 (Rev.WRC-15) (WRC-15) 

5.444A การก าหนดกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ในย่านความถี่ 5 091-5 150 MHz 
จ ากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ใน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ
การก าหนดย่านความถี่ 5 091-5 150 MHz ส าหรับข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม เป็นไปตามข้อมติที่ 
114 (Rev.WRC-15) อีกทั้ง เพ่ือป้องกันกิจการวิทยุน าทางทางการบินจากการรบกวนอย่าง
รุนแรง จ าเป็นต้องประสานงานข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่อยู่ห่างน้อยกว่า 450 กิโลเมตรจาก
ชายแดนของประเทศท่ีใช้สถานีภาคพ้ืนโลกในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน (WRC-15) 

5.444B การใช้ย่านความถ่ี 5 091-5 150 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน จ ากัดเฉพาะ 
 – ระบบต่าง ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

ทางการบินสากล โดยจ ากัดเฉพาะการใช้งานภาคพ้ืน ณ ท่าอากาศยานเท่านั้น การใช้ย่าน
ความถีด่ังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อมติที ่748 (Rev.WRC-19)  

 – การส่งโทรมาตรทางการบินจากสถานีอากาศยาน (ดูข้อ 1.83 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่ง
เป็นไปตามข้อมติที ่418 (Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.446 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.369 ของข้อบังคับวิทยุ ก าหนดย่านความถี่ 
5 150-5 216 MHz ส าหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ในเขต
ภูมิภาคที่ 2 (ยกเว้น เม็กซิโก) ก าหนดย่านความถี่นี้ส าหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจ
ค้นหาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 
ยกเว้นประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.369 ของข้อบังคับวิทยุ และบังกลาเทศ ก าหนดย่านความถี่นี้
ส าหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการรอง การใช้ย่านความถี่นี้ในกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม จ ากัด
เฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศซึ่งใช้ร่วมกับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ผ่านดาวเทียมในย่านความถ่ี 1 610-1 626.5 MHz และ/หรือ 2 483.5-2 500 MHz ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลังรวม ณ พ้ืนผิวโลกไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่เกิน –159 dB (W/m2.4 kHz) 
ส าหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมาทุก ๆ มุม (WRC-15) 

5.446A การใช้ย่านความถี่ 5 150-5 350 MHz และ 5 470-5 725 MHz ของสถานีในกิจการเคลื่อนที่ 
ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  ต้องเป็นไปตามข้อมติที่  229 (Rev.WRC-19)  
(WRC-19) 

5.446B ในย่านความถี่ 5 150-5 250 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ กิจการเคลื่อนที่ไม่อยู่
ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียม (WRC-03) 

5.446C การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตภูมิภาคที่ 1 (ยกเว้นแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน อียิปต์  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก จอร์แดน คูเวต เลบานอน โมร็อกโก โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐ
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อาหรับซีเรีย ซูดาน ซูดานใต้ และตูนิเซีย) ก าหนดย่านความถี่ 5 150-5 250 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จ ากัดเฉพาะการส่งโทรมาตรทางการ
บินจากสถานีอากาศยาน (ดูข้อ 1.83 ของข้อบังคับวิทยุ) ตามข้อมติที่ 418 (WRC-19) สถานี
อากาศยานดังกล่าวต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีอ่ืน  ๆ ที่ด าเนินงานตาม
มาตรา 5 ทั้งนี ้ไม่อยู่ภายใตข้้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-19) 

5.446D      การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบราซิล ก าหนดย่านความถี่ 5 150-5 250 MHz ส าหรับกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ให้ใช้เฉพาะการส่งโทรมาตรทางการบินจาก
สถานีอากาศยาน (ดูข้อ 1.83 ของข้อบังคับวิทยุ)  ซึ่งเป็นไปตามข้อมติที่ 418 (Rev.WRC-19) 
(WRC-19) 

5.447 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในโกตดิวัวร์ อียิปต์ เลบานอน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และตูนิเซีย 
ก าหนดย่านความถี่ 5 150-5 250 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ  9.21 ของข้อบังคับวิทยุ  ทั้ งนี้  ไม่อยู่ภายใต้ข้อมติที่  229 
(Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.447A การก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียม และข้ึนกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ 

5.447B การก าหนดเพ่ิมเติม:  ก าหนดย่านความถี่ 5 150-5 216 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จ ากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลก
และอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมโดย
ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง  
ณ พ้ืนผิวโลกอันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ในย่าน
ความถี่ 5 150-5 216 MHz ไม่ว่าในกรณีใด ต้องไม่เกิน –164 dB (W/m2.4 kHz) ส าหรับมุม
ที่คลื่นแพร่ลงมาทุก ๆ มุม 

5.447C หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบเครือข่ายในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่าน
ความถี่  5 150-5 250 MHz ตามข้ อ  5.447A และ  5.447B ของข้ อบั งคั บ วิท ยุ  ต้ อ ง
ประสานงานบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมกันภายใต้ข้อ  9.11A ของข้อบั งคับวิทยุ  โดย
ประสานงานกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ตามข้อ 5.446 ของข้อบังคับวิทยุ  ซึ่งใช้งานก่อนวันที่  17 พฤศจิกายน 2538  
เครือข่ายดาวเทียมตามข้อ 5.446 ของข้อบังคับวิทยุ ซึ่งใช้งานหลังวันที่  17 พฤศจิกายน 
2538 ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนและต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ
สถานีในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมตามข้อ 5.447A และ 5.447B ของข้อบังคับวิทยุ 

5.447D ก าหนดย่านความถี่ 5 250-5 255 MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
จ ากัดเฉพาะอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ (active spaceborne sensors) การใช้
ย่านความถ่ีนี้เพื่อการอ่ืนในกิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-97) 

5.447E การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเขตภูมิภาคที่ 3: ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ศรีลังกา ประเทศไทย และเวียดนาม ก าหนดย่านความถ่ี 5 250-5 350 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก โดยก าหนดให้ใช้ย่านความถ่ีนี้ในระบบการ
เข้าถึงแบบไร้สายซึ่งตั้งประจ าที่ และต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ITU-R F.1613-0 กิจการ
ประจ าที่ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา จาก
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กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และจากกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ทั้งนี้  
ข้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ ไม่ใช้กับกิจการประจ าที่ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจการส ารวจพิภพ
ผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) การด าเนินงานของระบบการเข้าถึง
แบบไร้สายซึ่งตั้งประจ าที่ในกิจการประจ าที่ต้องคุ้มครองป้องกันระบบวิทยุตรวจการณ์และ
ตรวจค้นหาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน การด าเนินกิจการตรวจการณ์และตรวจค้นหาในอนาคต
ต้องไม่ก าหนดข้อจ ากัดที่เข้มงวดต่อระบบการเข้าถึงแบบไร้สายซึ่งตั้งประจ าที่ (WRC-15) 

5.447F ในย่านความถี่ 5 250-5 350 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากกิจการวิทยุหาต าแหน่งจากกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และจาก
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) กิจการวิทยุหาต าแหน่ง กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอค
ทีฟ) และ กิจการวิจัยอวกาศ (แอคทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดเงื่อนไขที่เข้มงวดต่อกิจการเคลื่อนที่
เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อมติที ่229 (Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.448 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในคีร์กีซสถาน โรมาเนีย และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่  
5 250-5 350 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.448A กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ในย่านความถี่ 
5 250-5 350 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุหาต าแหน่ง ทั้งนี้ 
ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.448B กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) ที่ใช้ย่านความถี่ 5 350-5 570 MHz และกิจการ
วิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ที่ใช้ย่านความถี่ 5 460-5 570 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงต่อกิจการวิทยุน าทางทางการบินในย่านความถี่ 5 350-5 460 MHz ต่อกิจการวิทยุน า
ทางในย่านความถี่ 5 460-5 470 MHz และต่อกิจการวิทยุน าทางทางทะเลในย่านความถี่  
5 470-5 570 MHz (WRC-03) 

5.448C กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ซึ่งใช้ย่านความถี่ 5 350-5 460 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการอ่ืน ๆ ในย่านความถี่นี้ 
(WRC-03) 

5.448D สถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งซึ่งใช้ย่านความถี่ 5 350-5 470 MHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุน าทาง
ทางการบินตามข้อ 5.449 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.449 การใช้ย่านความถี่ 5 350-5 470 MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางการบิน จ ากัดเฉพาะ
เรดาร์ประจ าอากาศยาน และเครื่องช่วยบอกต าแหน่งประจ าอากาศยาน 

5.450 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คีร์กีซสถาน 
โรมาเนีย เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 5 470-5 650 MHz ส าหรับกิจการ
วิทยุน าทางทางการบินด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.450A ในย่านความถี่ 5 470-5 725 MHz สถานีในกิจการเคลื่อนที่ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
ต้องไม่ก่อให้เกิดเงื่อนไขที่เข้มงวดต่อกิจการเคลื่อนที่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อเสนอแนะ ภายใต้
ข้อมตทิี่ 229 (Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.450B ในย่านความถี่ 5 470-5 650 MHz สถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุน าทาง
ทางทะเล ทั้งนี้ สถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งข้างต้นไม่รวมถึงเรดาร์ที่ตั้งบนพ้ืนดิน ซึ่งใช้
ย่านความถ่ี 5 600-5 650 MHz ในงานอุตุนิยมวิทยา (WRC-03) 
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5.451 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสหราชอาณาจักร ก าหนดย่านความถี่ 5 470-5 850 MHz ส าหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางบกด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ในย่านความถี่ 5 725-5 850 MHz ให้
ใช้ก าลังส่งตามข้อ 21.2 21.3 21.4 และ 21.5 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.452 ให้ เรดาร์ที่ตั้ งบนพ้ืนดินใช้ย่านความถี่ ระหว่าง 5 600 MHz และ 5 650 MHz ในงาน
อุตุนิยมวิทยาโดยมีสถานะเท่าเทียมกับสถานีในกิจการวิทยุน าทางทางทะเล 

5.453 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม แคเมอรูน 
จีน สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐเกาหลี โกตดิวัวร์ จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
เอสวาตินี กาบอง กินี อิเควทอเรียลกินี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก 
ญี่ปุ่น จอร์แดน เคนยา คูเวต เลบานอน ลิเบีย มาดากัสการ์ มาเลเซีย ไนเจอร ์ไนจีเรีย โอมาน 
ยูกันดา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี สิงคโปร์ ศรีลังกา แทนซาเนีย ชาด ประเทศไทย โตโก เวียดนาม และเยเมน 
ก าหนดย่านความถี่ 5 650-5 850 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก และไม่อยู่ภายใต้ข้อมติที่  229 (Rev.WRC-12) (WRC-12) นอกจากนี้  
ในอัฟกานิสถาน แองโกลา เบนิน ภูฏาน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี สาธารณรัฐคองโก 
ฟิจิ กานา คิริบาตี เลโซโท มาลาวี มัลดีฟส์ มอริเชียส ไมโครนีเซีย มองโกเลีย โมซัมบิก  
เมียนมา นามิเบีย นาอูรู นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี รวันดา หมู่เกาะโซโลมอน ซูดานใต้ 
แอฟริกาใต้ ตองกา วานูอาตู แซมเบีย และซิมบับเว ก าหนดย่านความถี่ 5 725-5 850 MHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่โดยจัดเป็นกิจการหลัก โดยสถานีที่ใช้งานในกิจการประจ าที่ต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกจการอ่ืน
ที่จัดเป็นกิจการหลักในย่านความถี่นี้ (WRC-19) 

5.454 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในอาเซอร์ไบจาน สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย คีร์กีซสถาน  
ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 5 670-5 725 MHz ส าหรับกิจการวิจัย
อวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-12) 

5.455 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คิวบา สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย 
ฮังการี คาซัคสถาน มอลโดวาอุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน โรมาเนีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน 
และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 5 670-5 850 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-19) 

5.456 SUP (WRC-15) 
5.457 ในออสเตรเลีย บูร์กินาฟาโซ โกตดิวัวร์ มาลี และไนจีเรีย ก าหนดย่านความถี่ 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) ส าหรับกิจการประจ าที่ และอาจจะสามารถใช้งานเป็นเกต์เวย์เชื่อมโยงส าหรับ
สถานีฐานลอยระยะสูงในพ้ืนที่ของประเทศดังกล่าวข้างต้น การใช้งานดังกล่าวจ ากัดเฉพาะ
การท างานของเกต์เวย์เชื่อมโยงของสถานีฐานลอยสูงเท่านั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
อย่างรุนแรงต่อ หรือขอคุ้มครองจากกิจการที่มีอยู่ก่อนแล้ว  เป็นไปตามข้อมติที่  150  
(WRC-12) กิจการที่มีอยู่ก่อนแล้วต้องไม่จ ากัดการพัฒนาของเกต์เวย์เชื่อมโยงของสถานีฐาน
ลอยระยะสูงในอนาคต การใช้เกต์เวย์เชื่อมโยงของสถานีฐานลอยสูงในย่านความถี่ดังกล่าว
ภายใน 1000 กิโลเมตรจากชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ต้องการใช้เกต์เวย์
เชื่อมโยงของสถานีฐานลอยสูง (WRC-12) 

5.457A ในย่านความถี่  5 925-6 425 MHz และ 14-14.5 GHz สถานีภาคพ้ืนดินบนเรืออาจใช้
ติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมได้  การใช้ย่านความถี่ดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามข้อมติที่ 902 (WRC-03) ในย่านความถี่ 5 925-6 425 MHz สถานีภาคพ้ืนดิน
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บนเรือและติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  อาจใช้จาน
สายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และใช้งานโดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐ ถ้าติดตั้งไม่น้อยกว่า 330 กิโลเมตร จากระดับน้ าลด
ต่ าสุดจากชายฝั่ง ตามข้อมติที่ 902 (WRC-03) (WRC-15)  

5.457B ในย่านความถี่ 5 925-6 425 MHz และ 14-14.5 GHz สถานีภาคพ้ืนดินบนเรืออาจใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียมโดยมีคุณลักษณะและเงื่อนไขตามข้อมติที่  
902 (WRC-03) ใน แ อล จี เรี ย  ซ า อุ ดี อ าระ เบี ย  บ าห์ เรน  ค อ โม โรส  จิ บู ตี  อี ยิ ป ต์  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน คูเวต ลิเบีย โมร็อกโก มอริเตเนีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย ซูดาน ตูนิเซีย และเยเมน โดยจัดเป็นกิจการรอง การใช้ย่านความถี่ดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามข้อมติที ่902 (WRC-03) (WRC-15) 

5.457C ในเขตภูมิภาคที่ 2 (ยกเว้น บราซิล คิวบา เขตแดนชุมชนและจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศส 
กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซุเอลา) ย่านความถี่ 5 925-6 700 MHz อาจ
ใช้งานส าหรับโทรมาตรเคลื่อนที่ทางการบินเพ่ือทดสอบการบินส าหรับสถานีอากาศยาน (ดูข้อ 
1.83 ของข้อบังคับวิทยุ) การใช้งานดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อมติที่ 416 (WRC-07) และต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียม และกิจการประจ าที่ การระบุย่านความถี่ดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการ
ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใช้ย่านความถี่ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับ
วิทยุแต่อย่างใด (WRC-15) 

5.458 ในย่านความถี่ 6 425-7 075 MHz มีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดไมโครเวฟแบบพาสซีฟด าเนินการ
ตรวจวัดอยู่เหนือมหาสมุทรต่าง ๆ และในย่านความถี่ 7 075-7 250 MHz มีการใช้อุปกรณ์
ตรวจวัดไมโครเวฟแบบพาสซีฟด าเนินการตรวจวัดอยู่  หน่วยงานอ านวยการของรัฐควร
ตระหนักถึงความจ าเป็นของกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) และกิจการวิจัย
อวกาศ (พาสซีฟ) ในการวางแผนความถี่วิทยุ 6 425-7 025 MHz และ 7 075-7 250 MHz 
ในอนาคต 

5.458A ในการจัดสรรคลื่นความถี่  6 700-7 075 MHz ให้สถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดเท่าที่จะ
ปฏิบัติได้เพ่ือคุ้มครองป้องกันการสังเกตการณ์เส้นสเปคตรัมของกิจการวิทยุดาราศาสตร์ 
ในย่านความถี่ 6 650-6 675.2 MHz จากการรบกวนอย่างรุนแรงอันเนื่องจากการแพร่ที่ไม่พึง
ประสงค ์ 

5.458B การก าหนดย่านความถี่ 6 700-7 075 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) จ ากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและดาวเทียมของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของ
ข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ การใช้ย่านความถี่ 6 700-7 075 MHz (อวกาศสู่โลก) ของข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างโลกและดาวเทียมของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียมไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.458C SUP (WRC-15) 
5.459 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในสหพันธรัฐรัสเซีย ก าหนดย่านความถี่ 7 100-7 155 MHz และ  

7 190-7 235 MHz ส าหรับกิจการปฏิบัติการอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก ซึ่งขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ อย่างไรก็ตาม ในย่านความถี่  
7 190-7 235 MHz ส าหรับกิจการส ารวจพ้ืนพิภพผ่านดาวเทียม ไม่ต้องใช้ตามข้อ 9.21 ของ
ข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 
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5.460 ไม่มีการแพร่คลื่นวิทยุจากกิจการวิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) เฉพาะอวกาศห้วงลึก ในย่าน
ความถี่ 7 190-7 235 MHz ดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการวิจัยอวกาศซึ่งใช้ ย่าน
ความถี่ 7 190-7 235 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจ า
ที่และกิจการเคลื่อนที่ ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่จะตั้งในอนาคต ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 
5.43A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.460A ในย่านความถี่ 7 190-7 250 MHz (โลกสู่อวกาศ) กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมต้องจ ากัด
เฉพาะการติดตาม โทรมาตร และการควบคุมการใช้งานอากาศยาน สถานีอวกาศในกิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ในย่านความถี่ 7 190-7 250 MHz ต้องไม่ร้องขอ
สิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ทั้งสถานีที่ตั้งอยู่
แล้ว และสถานีที่จะตั้งในอนาคต ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ แต่ต้องใช้
ตาม ข้อ 9.17 ของข้อบังคับวิทยุ นอกจากนี้ เพ่ือป้องกันการใช้งานกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่ในปัจจุบันและในอนาคต ต าแหน่งของสถานีภาคพ้ืนดินที่สนับสนุนอากาศยานใน
กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมในวงโคจรประจ าที่และไม่ประจ าที่ต้องรักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 10 และ 50 กิโลเมตร ตามล าดับ จากชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ระยะห่างน้อยกว่านั้น (WRC-15) 

5.460B สถานีอวกาศในวงโคจรประจ าที่ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ในย่าน
ความถี่ 7 190-7 235 MHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิจัย
อวกาศทั้งสถานีที่ตั้งอยู่แล้ว และสถานีที่จะตั้งในอนาคต ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของ
ข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.461 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ก าหนดย่านความถี่ 7 250-7 375 MHz (อวกาศสู่โลก) และ 7 900- 
8 025 MHz (โลกสู่อวกาศ) ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
ซึ่งข้ึนกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.461A การใช้ย่านความถี่ 7 450-7 550 MHz ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
จ ากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ ส่วนระบบอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจ าที่ในย่านความถี่นี้ซึ่งแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2540 อาจด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ทั้งนี้ ตราบจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้
งาน (WRC-97) 

5.461AA ในย่านความถี่ 7 375-7 750 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียมจ ากัด
เฉพาะวงโคจรประจ าที่ (WRC-15) 

5.461AB ในย่านความถี่  7 375-7 750 MHz สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่าน
ดาวเทียมต้องไม่อ้างสิทธิคุ้มครองการรบกวนหรือเพ่ิมข้อจ ากัดการใช้หรือพัฒนาของสถานีใน
กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ยกเว้น กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยไม่ต้องใช้ข้อ 
5.43A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.461B การใช้ย่านความถี่ 7 750-7 900 MHz ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) 
จ ากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ (WRC-12) 

5.462 SUP (WRC-97) 
5.462A ในเขตภูมิภาคที่  1 และ 3 (ยกเว้นญี่ปุ่น ) ในย่านความถี่  8 025-8 400 MHz ค่าความ

หนาแน่นฟลักซ์ก าลังอันเนื่องจากกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้ดาวเทียมที่มีวงโคจร
ประจ าที่ ต้องไม่เกินค่าท่ีก าหนดไว้ หากมิได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐ
ที่ได้รับผลกระทบ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังตามค่า  มุมที่คลื่นแพร่ลงมาดังกล่าว 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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 – 135  dB (W/m2)  ใน 1 MHz  ส าหรับ 0º    5º 
–135 + 0.5 ( – 5)  dB (W/m2) ใน 1 MHz ส าหรับ 5º     25º 
–125  dB (W/m2)  ใน 1 MHz  ส าหรับ 25º    90º (WRC-12) 

5.463 หา้มมิให้สถานีอากาศยานส่งคลื่นวิทยุในย่านความถ่ี 8 025-8 400 MHz (WRC-97) 
5.464 SUP (WRC-97) 
5.465 การใช้ย่านความถี่ 8 400-8 450 MHz ในกิจการวิจัยอวกาศ จ ากัดเฉพาะงานอวกาศห้วงลึก

เท่านั้น 
5.466 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในสิงคโปร์ และศรีลังกา ก าหนดย่านความถี่ 8 400-8 500 

MHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการรอง (ดูข้อ 5.32 ของข้อบังคับวิทยุ)  
(WRC-12) 

5.467 SUP (WRC-03) 
5.468 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม บุรุนดี 

แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐคองโก จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอสวาตินี กาบอง  
กายอานา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  อิรัก จาเมกา จอร์แดน เคนยา คูเวต 
เลบานอน ลิเบีย มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย เนปาล ไนจีเรีย โอมาน ยูกันดา 
ปากีสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
เซเนกัล สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน ชาด โตโก ตูนิเซีย และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 8 500- 
8 750 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย  โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
(WRC-19) 

5.469 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี 
ลิทัวเนีย มองโกเลีย อุซเบกิสถาน โปแลนด์ คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ทาจิกิสถาน 
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 8 500-8 750 MHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางบกและกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.469A ในย่านความถี่ 8 550-8 650 MHz สถานีในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา และการด าเนินงานของสถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง (WRC-97) 

5.470 การใช้ย่านความถี่  8 750-8 850 MHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน จ ากัดเฉพาะ
เครื่องช่วยน าทางแบบดอปเพลอร์ประจ าอากาศยาน โดยใช้ความถี่วิทยุ 8 800 MHz เป็น
ความถี่ก่ึงกลาง 

5.471 การก าห น ด เพ่ิ ม เติ ม :  ใน แอล จี เรี ย  เย อ รม นี  บ าห์ เรน  เบ ล เยี ย ม  จี น  อี ยิ ป ต์  
สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  ฝรั่งเศส  กรีซ  อินโดนี เซีย  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ลิ เบีย 
เนเธอร์แลนด์ กาตาร์ และซูดาน ก าหนดย่านความถี่ 8 825-8 850 MHz และ 9 000-9 200 
MHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางทางทะเล เฉพาะเรดาร์ชายฝั่ง โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
(WRC-15) 

5.472 การใช้ย่านความถี่ 8 850-9 000 MHz และ 9 200-9 225 MHz ในกิจการวิทยุน าทางทาง
ทะเล จ ากัดเฉพาะเรดาร์ชายฝั่ง 

5.473 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คิวบา สหพันธรัฐ
รัสเซีย  จอร์เจีย  ฮังการี อุซเบกิสถาน  โปแลนด์  คีร์กีซสถาน  โรมาเนีย  ทาจิกิสถาน  
เติร์กเมนิสถาน และยูเครน ก าหนดย่านความถี่ 8 850-9 000 MHz และ 9 200-9 300 MHz 
ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 
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5.473A ในย่านความถี่ 9 000-9 200 MHz สถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากระบบต่าง ๆ ในกิจการวิทยุน า
ทางทางการบินตามข้อ 5.337 ของข้อบังคับวิทยุ หรือจากระบบเรดาร์ในกิจการวิทยุน าทาง
ทางทะเลในย่านความถี่นี้ ซึ่งจัดเป็นกิจการหลักในประเทศต่าง ๆ ตามข้อ 5.471 ของ
ข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.474 เครื่องทวนสัญญาณเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลือ อาจใช้ย่านความถี่ 9 200-9 500 MHz โดย
ค านึงถึงข้อเสนอแนะ ITU-R ที่เก่ียวข้อง (ดูมาตรา 31 ประกอบด้วย) 

5.474A การใช้ย่านความถี่ 9 200-9 300 MHz และ 9 900-10 400 MHz ในกิจการส ารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม (แอคทีฟ) จ ากัดเฉพาะระบบที่ต้องการความกว้างแถบคลื่นมากกว่า 600 MHz ที่ไม่
ใช้งานในย่านความถี่  9 300-9 900 MHz ตามข้อตกลงในข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ  
จากแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน อียิปต์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
เลบานอน และตูนิเซีย หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ไม่ตอบกลับตามข้อ 9.52 ของข้อบังคับ
วิทยุ ให้ถือว่าไม่ต้องการการประสานงาน ในกรณีนี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่แจ้งความ
ประสงค์จะใช้ระบบดาวเทียมในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) อาจขอความ
ช่วยเหลือจากส านักงานวิทยุคมนาคมภายใต้ Sub-Section IID ของข้อ 9 ของข้อบังคับวิทยุ  
ได ้(WRC-15) 

5.474B สถานีในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) ต้องใช้ตามข้อเสนอแนะ ITU-R 
RS.2066-0 (WRC-15) 

5.474C สถานีในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) ต้องใช้ตามข้อเสนอแนะ ITU-R 
RS.2065-0 (WRC-15) 

5.474D สถานีในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
หรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการวิทยุน าทางทางทะเลและกิจการวิทยุ 
หาต าแหน่งในย่านความถี่  9 200-9 300 MHz จากกิจการวิทยุน าทางและกิจการวิทยุ 
หาต าแหน่งในย่านความถี่ 9 900-10 000 MHz และจากกิจการวิทยุหาต าแหน่งในย่าน
ความถี่ 10.0-10.4 GHz (WRC-15) 

5.475 การใช้ย่านความถี่ 9 300-9 500 MHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน จ ากัดเฉพาะเรดาร์
ตรวจอากาศประจ าอากาศยานและเรดาร์ที่ตั้งบนพ้ืนดิน ทั้งนี้ ให้เครื่องรับ-ส่งเรดาร์เพ่ือบอก
ต าแหน่งในกิจการวิทยุน าทางทางการบินที่ตั้งบนพ้ืนดินใช้ย่านความถี่ 9 300-9 320 MHz ได้ 
โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุน าทางทางทะเล 
(WRC-07) 

5.475A การใช้ย่านความถี่ 9 300-9 500 MHz ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จ ากัดเฉพาะระบบที่ต้องใช้ความกว้างแถบคลื่นที่จ าเป็นมากกว่า 
300 MHz ซ่ึงย่านความถ่ี 9 500-9 800 MHz ไม่อาจรองรับได ้(WRC-07) 

5.475B ในย่านความถี่ 9 300-9 500 MHz สถานีในกิจการวิทยุหาต าแหน่งต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเรดาร์ในกิจการวิทยุน าทางตาม
ข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ เรดาร์ในงานอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งบนพื้นดินมีล าดับความส าคัญสูงกว่าวิทยุหา
ต าแหน่งอื่น ๆ (WRC-07) 

5.476 SUP (WRC-07) 
5.476A ในย่านความถี่ 9 300-9 800 MHz สถานีในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ

กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการวิทยุน าทางและกิจการวิทยุหาต าแหน่ง (WRC-07) 
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5.477 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไนดารุส
ซาลาม แคเมอรูน จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กายอานา อินเดีย 
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก จาไมกา ญ่ีปุ่น จอร์แดน คูเวต เลบานอน ไลบีเรีย 
มาเลเซีย ไนจีเรีย โอมาน ยูกันดา ปากีสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ตรินิแดดและโตเบโก และ
เยเมน ก าหนดย่านความถี่ 9 800-10 000 MHz ส าหรับกิจการประจ าที่ โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-15) 

5.478 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน โรมาเนีย เติร์กเมนิสถาน และยูเครน 
ก าหนดย่านความถี่ 9 800-10 000 MHz ในกิจการวิทยุน าทางด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
(WRC-19) 

5.478A การใช้ย่านความถี่ 9 800-9 900 MHz ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จ ากัดเฉพาะระบบที่ต้องใช้ความกว้างแถบคลื่นที่จ าเป็นมากกว่า 
500 MHz ซ่ึงย่านความถ่ี 9 300-9 800 MHz ไม่อาจรองรับได ้(WRC-07) 

5.478B ในกรณีของกิจการรอง ในย่านความถี่ 9 800-9 900 MHz สถานีในกิจการส ารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่าง
รุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจ าที่ (WRC-07) 

5.479 ก าหนดย่านความถี่ 9 975-10 025 MHz ส าหรับเรดาร์ตรวจอากาศในกิจการอุตุนิยมวิทยา
ผ่านดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง  

5.480 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี คิวบา เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ กัวเตมาลา 
ฮอนดูรัส ปารากวัย ประเทศในเขตโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์ ในเขตภูมิภาคที่ 2 เปรู และ
อุรุกวัย ก าหนดย่านความถี่ 10-10.45 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในโคลอมเบีย คอสตาริกา เม็กซิโก และเวเนซุเอลา ก าหนดย่าน
ความถี ่10-10.45 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.481 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในแอลจีเรีย เยอรมนี  แองโกลา บราซิล  จีน โกตดิวัวร์ อียิปต์ 
เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ สเปน กัวเตมาลา ฮังการี ญี่ปุ่น เคนยา โมร็อกโก ไนจีเรีย โอมาน 
อุซเบกิสถาน ปากีสถาน ปารากวัย เปรู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โรมาเนีย 
ตูนิเซีย และอุรุกวัย ก าหนดย่านความถี่ 10.45-10.5 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในคอสตาริกา ก าหนดย่านความถี่ 10.45-10.5 GHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.482 ในย่านความถี่ 10.6-10.68 GHz ก าลังส่งจากเครื่องส่งไปยังสายอากาศของสถานีในกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ต้องไม่เกิน −3 dBW 
โดยอาจใช้ก าลังส่งสูงกว่านี้ได้ ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ในแอลจีเรีย 
ซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน บังกลาเทศ เบลารุส อียิปต์ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ จอร์เจีย อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก จอร์แดน ลิเบีย 
คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน โมร็อกโก มอริเตเนีย มอลโดวา ไนจีเรีย โอมาน อุซเบกิสถาน 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สิงคโปร์ ทาจิกิสถาน 
ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน และเวียดนาม ไม่บังคับใช้ขนาดก าลังส่งข้างต้นกับสถานีในกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-07) 

5.482A การใช้ย่านความถี่ 10.6-10.68 GHz ร่วมกันระหว่างกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม  
(พาสซีฟ) และกิจการประจ าที่กับกิจการเคลื่อนที่ ซ่ึงไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน  
การใช้ย่านความถ่ี ดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ข้อมติที ่751 (WRC-07) (WRC-07) 
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5.483 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส จีน 
สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเกาหลี  อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์เจีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน มองโกเลีย กาตาร์ 
คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และ
เยเมน ก าหนดย่านความถี่ 10.68-10.7 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยจ ากัดเฉพาะเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีใช้งานอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2528 (WRC-19) 

5.484 ในเขตภูมิภาคที่ 1 การใช้ย่านความถ่ี 10.7-11.7 GHz ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) จ ากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม 

5.484A การใช้ย่านความถี่ 10.95-11.2 GHz (อวกาศสู่โลก) ย่านความถี่ 11.45-11.7 GHz (อวกาศสู่
โลก) ย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 2 ย่านความถ่ี  12.2-12.75 
GHz (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคที่ 3 ย่านความถี่ 12.5-12.75 GHz (อวกาศสู่โลก) ในเขต
ภูมิภาคที่  1 ย่านความถี่  13.75-14.5 GHz (โลกสู่อวกาศ ) ย่านความถี่ 17.8-18.6 GHz 
(อวกาศสู่โลก) ย่านความถี่ 19.7-20.2 GHz (อวกาศสู่โลก) ย่านความถี่ 27.5-28.6 GHz (โลก
สู่อวกาศ) ย่านความถี่ 29.5-30 GHz (โลกสู่อวกาศ) การใช้ย่านความถี่ ดังกล่าวนี้ของระบบ
ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  ขึ้นกับการประสานงาน
ภายใต้ข้อ 9.12 ของข้อบังคับวิทยุ กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ระบบอ่ืน ๆ ใน
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ใน
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่ด าเนินงานตามข้อบังคับวิทยุ ไม่ว่าส านักงานวิทยุคมนาคมจะ
ได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม และได้รับเอกสารการ
ประสานงานความถ่ีวิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถ่ีวิทยุของเครือข่ายดาวเทียมที่
มีวงโคจรประจ าที่เม่ือใดก็ตาม ทั้งนี ้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับวิทยุ ระบบดาวเทียม
ที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่านความถี่ข้างต้นต้องพร้อมที่จะ
ด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือแก้ไขการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดขึ้น (WRC-2000) 

5.484B ต้องปฏิบัติตาม ข้อมติที่ 155 (WRC-15) (WRC-15) 
5.485 ในเขตภูมิภาคที่ 2 เครื่องทวนสัญญาณของสถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมอาจ

ใช้ย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz เป็นการเพ่ิมเติม ส าหรับการส่งในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม การส่งดังกล่าวต้องใช้ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก 
สูงสุดไม่เกิน 53 dBW ต่อช่องโทรทัศน์ และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนเพ่ิมมากขึ้นหรือร้อง
ขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนเกินกว่าการใช้ความถี่วิทยุในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  ทั้งนี้ 
ในกรณีของกิจการอวกาศ ต้องใช้ย่านความถ่ีนี้ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมเป็นหลัก 

5.486 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 11.7-12.1 GHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่ โดยจัดเป็นกิจการรอง (ดูข้อ 5.32 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-15) 

5.487 ในย่านความถี่ 11.7-12.5 GHz กิจการประจ าที่  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม กิจการ
เคลื่อนที่ ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ใน
เขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการ
รบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ด าเนินงานสอดคล้องกับ
แผนของเขตภูมิภาคท่ี 1 และ 3 ตามภาคผนวก 30 (WRC-03) 



- 217 - 

 

5.487A การก าหนดเพ่ิมเติม:   ก าหนดย่านความถี่ 11.7-12.5 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 1 ก าหนดย่าน
ความถี่ 12.2-12.7 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 และก าหนดย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 
จ ากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่  และขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 
9.12 ของข้อบังคับวิทยุ กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ระบบอ่ืน ๆ ในกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียม ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ด าเนินงานตามข้อบังคับวิทยุ ไม่ว่าส านักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่
วิทยุของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม และได้รับ
เอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของ
เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่เมื่อใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับ
วิทยุ ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้ย่านความถี่
ข้างต้นต้องพร้อมที่จะด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือแก้ไขการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจ
เกิดข้ึน (WRC-03) 

5.488 เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมในเขตภูมิภาคที่ 2 ซึ่ง
ใช้ย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.14 ของข้อบังคับวิทยุ กับ
สถานีในกิจการภาคพ้ืนโลกในเขตภูมิภาคที่ 1 2 และ 3 การใช้ย่านความถี่ 12.2-12.7 GHz 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในเขตภูมิภาคที่ 2 ให้ดูภาคผนวก 30  
(WRC-03) 

5.489 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในเปรู ก าหนดย่านความถ่ี 12.1-12.2 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย 
โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.490 ในเขตภูมิภาคที่ 2 กิจการวิทยุคมนาคมภาคพ้ืนโลกในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งใช้ย่านความถี่ 
12.2-12.7 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการอวกาศที่ด าเนินงานตาม
แผนการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของเขตภูมิภาคท่ี 2 ตามภาคผนวก 30  

5.491 SUP (WRC-03) 
5.492 ความถี่วิทยุที่จัดสรรให้สถานีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งสอดคล้อง

กับแผนระดับภูมิภาคหรือเป็นความถี่วิทยุของเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 ตามภาคผนวก 30 อาจ
ใช้เป็นความถี่ส่งในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) โดยการส่งดังกล่าวต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนเพ่ิมมากขึ้นหรือต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันการรบกวนเกินกว่าการส่ง
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมดังกล่าวข้างต้น (WRC-2000) 

5.493 ให้กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมใช้ย่านความถี่ 12.5-12.75 GHz ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 โดยค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังต้องไม่เกิน -111 dB (W/(m2 . 27 MHz)) ที่
ชายขอบของเขตบริการ ในทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี (WRC-97) 

5.494 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย  บาห์ เรน  แคเมอรูน  สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก โกตดิวัวร์ จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย 
เอธิโอเปีย กาบอง กานา กินี อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย มาดากัสการ์ 
มาลี โมร็อกโก มองโกเลีย ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 
12.5-12.75 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 
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5.495 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในกรีซ โมนาโก มอนเตเนโกร ยูกันดาและตูนิเซีย ก าหนดย่านความถี่ 
12.5-12.75 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย ยกเว้นกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-19) 

5.496 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน คีร์กีซสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนด
ย่านความถี่ 12.5-12.75 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็น
กิจการหลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน สถานีในกิจการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิด
การรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมในประเทศอ่ืนๆ
ในเขตภูมิภาคที่ 1 สถานีภาคพ้ืนดินดังกล่าวนี้ไม่ต้องประสานงานกับสถานีในกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ของประเทศข้างต้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังอันเนื่องจากกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียม ณ พ้ืนผิวโลกในดินแดนของประเทศข้างต้นต้องไม่เกินค่าตามตาราง 
21-4 ในมาตรา 21 (WRC-2000) 

5.497 การใช้ย่านความถ่ี 13.25-13.4 GHz ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน จ ากัดเฉพาะเครื่องช่วย
น าทางแบบดอปเพลอร์ 

5.498 SUP (WRC-97) 
5.498A กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ที่ใช้ย่านความถี่ 

13.25-13.4 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
การด าเนินกิจการวิทยุน าทางทางการบิน (WRC-97) 

5.499 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในบังกลาเทศ และอินเดีย ก าหนดย่านความถี่ 13.25-14 GHz ส าหรับ
กิจการประจ าที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในปากีสถาน ก าหนดย่านความถี่ 13.25-13.75 
GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.499A การใช้ย่านความถี่ 13.4-13.65 GHz ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) จ ากัด
เฉพาะระบบในวงโคจรประจ าที่ และตามข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ระบบดาวเทียมที่ใช้ใน
กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจากสถานีอวกาศในวงโคจรประจ าที่
ถึ งสถานีอวกาศในวงโคจรไม่ประจ าที่  ซึ่ งส านั กงานวิทยุคมนาคมได้ รับ  advance 
publication information ก่อน 27 พฤศจิกายน 2558 (WRC-15) 

5.499B หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องไม่ติดตั้งหรือใช้เครื่องส่งสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการความถี่
มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ซึ่งเป็นกิจการรอง ในย่านความถี่ 
13.4-13.65 GHz เนื่องจากย่านความถี่นี้ ก าหนดให้กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) เป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.499C การก าหนดย่านความถี่ 13.4-13.65 GHz ในกิจการวิจัยอวกาศเป็นกิจการหลัก จ ากัดเฉพาะ 
- ระบบดาวเทียมที่ใช้งานในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) ในการส่งผ่านข้อมูลจาก

สถานีอวกาศในวงโคจรประจ าที่สู่สถานีอวกาศในวงโคจรไม่ประจ าที่  ซึ่งส านักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับ advance publication information ก่อน 27 พฤศจิกายน 2558  

- อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ 
- ระบบดาวเทียมที่ใช้ในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) ในการส่งผ่านข้อมูลจากสถานี

อวกาศในวงโคจรประจ าที่สู่สถานีภาคพ้ืนดิน 
การใช้งานอื่น ๆ ในย่านความถี่นี้ในกิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-15) 

5.499D ในย่านความถี่ 13.4-13.65 GHz ระบบดาวเทียมในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่โลก) และ/
หรือ กิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศสู่อวกาศ) ต้องไม่ก่อนให้เกิดการรบกวนหรืออ้างสิทธิป้องกัน
การรบกวนจากสถานีในกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการวิทยุหาต าแหน่ง และกิจการ
ส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) (WRC-15) 
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5.499E ในย่านความถี่ 13.4-13.65 GHz ระบบดาวเทียมวงโคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ต้องไม่อ้างสิทธิป้องกันการรบกวนจากสถานีอวกาศในกิจการส ารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม (แอคทีฟ) ตามข้อก าหนดในข้อบังคับวิทยุนี้ และข้อ 5.43A ของข้อบังคับ
วิทยุ ไม่ใช้บังคับ นอกจากนี้ ข้อก าหนดข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ ไม่ใช้บังคับกับกิจการ
ส ารวจพื้นพิภพ (แอคทีฟ) ที่ขึ้นกับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ในย่านความถี่
นี้ (WRC-15) 

5.500 การก าหนดเพ่ิมเติม:  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 ก าหนด
ย่านความถี่ 13.4-14 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก ในปากีสถาน ก าหนดย่านความถี่ 13.4-13.75 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 

5.501 การก าห นด เพ่ิ ม เติ ม :  ใน อาเซอร์ ไบ จาน  ฮั งการี  ญี่ ปุ่ น  คี ร์ กี ซ สถาน  โรม า เนี ย  
และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 13.4-14 GHz ส าหรับกิจการวิทยุน าทางด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.501A ก าหนดย่านความถี่ 13.65-13.75 GHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ จ ากัดเฉพาะอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก การใช้ย่านความถี่ในงานอ่ืน ๆ ของ
กิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-15) 

5.501B ในย่านความถี่ 13.4-13.75 GHz กิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการวิจัย
อวกาศ (แอกทีฟ) ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
การด าเนินกิจการวิทยุหาต าแหน่ง (WRC-97) 

5.502 ในย่านความถ่ี 13.75-14 GHz สถานีภาคพ้ืนดินของเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ใน
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมต้องใช้สายอากาศที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1.2 เมตร และ
สถานีภาคพ้ืนดินของระบบในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ต้องใช้สายอากาศที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 4.5 เมตร สถานีในกิจการวิทยุหา
ต าแหน่งหรือกิจการวิทยุน าทางต้องใช้ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก เฉลี่ยใน
หนึ่งวินาทีไม่เกิน 59 dBW เมื่อมุมเงยมากกว่า 2° และไม่เกิน 65 dBW เมื่อมุมเงยต่ ากว่า 2° 
ก่อนที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะตั้งสถานีภาคพ้ืนดินของเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจร
ประจ าที่ ในกิจการประจ าที่ ผ่ านดาวเทียมใน ย่ านความถี่ นี้  โดยใช้สายอากาศที่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 4.5 เมตร หน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นต้องมั่นใจว่า ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลัง อันเนื่องจากการส่งของสถานีภาคพ้ืนดินต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้ 

   –115 dB (W/(m2 · 10 MHz)) มากกว่า 1% ของเวลา ที่ ความสูง 36 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเลในช่วงเวลาน้ าลงตามท่ีรัฐชายฝั่งรับรอง 

   –115 dB (W/(m2 · 10 MHz)) มากกว่า 1% ของเวลา ที่ความสูง 3 เมตร เหนือพ้ืนดิน 
ณ ชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ใช้หรือวางแผนที่จะใช้เรดาร์เคลื่อนที่ทาง
บกในย่านความถ่ีนี้ เว้นแต่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะมีข้อตกลงร่วมกันก่อน 

 ในการแพร่คลื่นใดๆ สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้สายอากาศที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ หรือมากกว่า 4.5 เมตร ควรใช้ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ 
ไอโซทรอปิก อย่างน้อย 68 dBW และไม่ควรใช้ก าลังส่งดังกล่าวเกิน 85 dBW (WRC-03) 
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5.503 ในย่านความถี่ 13.75-14 GHz สถานีอวกาศที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการวิจัยอวกาศซึ่ง
ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารส าหรับเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันที่ 31 มกราคม 2535 
สถานีอวกาศนั้นด าเนินการโดยมีสถานะเท่าเทียมกันกับสถานีในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
สถานีอวกาศที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการวิจัยอวกาศซึ่งตั้งหลังวันที่  31 มกราคม 2535 
จัดเป็นสถานีในกิจการรอง โดยให้สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมใช้ค่าความ
หนาแน่นก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ดังต่อไปนี้ ตราบจนกว่าสถานีอวกาศที่มี
วงโคจรประจ าที่ในกิจการวิจัยอวกาศซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารส าหรับเผยแพร่
ล่วงหน้าก่อนวันที่ 31 มกราคม 2535 จะยุติการด าเนินงานในย่านความถ่ีนี้ 

 – ในย่านความถี่ 13.77-13.78 GHz ค่าความหนาแน่นก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิกของสถานีภาคพ้ืนดินใดๆ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งเชื่อมโยงกับสถานี
อวกาศที่มีวงโคจรประจ าที่ ต้องไม่เกิน 

 i) 4.7D  +28 dB (W/40 kHz) โดย  D แทน เส้ น ผ่ าศู นย์ กลาง (เมตร ) ของ
สายอากาศของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  ให้ใช้ค่านี้ใน
กรณีท่ีสายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 1.2 เมตร และน้อยกว่า 
4.5 เมตร 

 ii) 49.2  +20 log(D/4.5) dB (W/40 kHz) โดย D แทนเส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร) 
ของสายอากาศของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ให้ใช้ค่านี้
ในกรณีที่สายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 4.5 เมตร และน้อย
กว่า 31.9 เมตร 

 iii) 66.2 dB (W/40 kHz) ส าหรับสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
ซึ่งสายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 31.9 เมตร 

 iv) 56.2 dB (W/4 kHz) ในการแพร่คลื่นในแถบความถี่แคบ (ความกว้างแถบคลื่นที่
จ าเป็นน้อยกว่า 40kHz) โดยแพร่คลื่นจากสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียม ซึ่งสายอากาศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เมตร หรือมากกว่า 

 – ค่าความหนาแน่นก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกของสถานีภาคพ้ืนดินใน
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งเชื่อมโยงกับสถานีอวกาศที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ต้องไม่
เกิน 51 dBW ในแถบคลื่น 6 MHz จากความถ่ีวิทยุ 13.772 GHz ถึงความถ่ีวิทยุ 13.778 
GHz 

 ในการควบคุมก าลังอัตโนมัติ โดยเพ่ิมความหนาแน่นก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ 
ไอโซทรอปิก เพ่ือชดเชยการลดทอนเนื่องจากฝนนั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ณ สถานี
อวกาศในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมอันเนื่องจากการนี้ต้องไม่สูงกว่าค่าความหนาแน่น  
ฟลักซ์ก าลังอันเนื่องจากสถานีภาคพ้ืนดินที่ใช้ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก
ดังกล่าวข้างต้น ในสภาพอากาศแจ่มใส (WRC-03) 

5.503A SUP (WRC-03) 
5.504 กิจการวิทยุน าทางที่ใช้ย่านความถี่ 14-14.3 GHz ต้องคุ้มครองป้องกันสถานีอวกาศในกิจการ

ประจ าที่ผ่านดาวเทียมจากการรบกวน โดยต้องคุ้มครองป้องกันอย่างเพียงพอ  
5.504A ในย่านความถี่ 14-14.5 GHz สถานีภาคพ้ืนดินประจ าอากาศยานในกิจการเคลื่อนที่ทางการ

บินผ่านดาวเทียมซึ่งจัดเป็นกิจการรองอาจติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียมได้ด้วย ทั้งนี ้อยู่ภายใต้ข้อ 5.29 5.30 และ 5.31 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-03) 

5.504B สถานีภาคพ้ืนดินประจ าอากาศยานในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ 
14-14.5 GHz ต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบ 1 ส่วน C ของข้อเสนอแนะ 
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ITU-R M.1643-0 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ที่ท าการสังเกตการณ์
ด้านดาราศาสตร์ในย่านความถ่ี 14.47-14.5 GHz ในดินแดนของสเปน ฝรั่งเศส อินเดีย อิตาลี 
สหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต ้(WRC-15) 

5.504C ในดินแดนของซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บอตสวานา โกตดิวัวร์ อียิปต์ กินี อินเดีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน คูเวต ไนจีเรีย โอมาน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และตูนิเซีย ในย่านความถี่ 14-
14.25 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังอันเนื่องจากสถานีภาคพ้ืนดินประจ าอากาศยานใน
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียมต้องไม่เกินค่าตามเอกสารแนบ  1 ส่วน B ของ
ข้อเสนอแนะ ITU-R M.1643-0 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นการเฉพาะจากหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐที่ได้รับผลกระทบ ข้อก าหนดนี้มิได้ลดพันธะของกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
ผ่านดาวเทียมในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 ของข้อบังคับวิทยุ แต่อย่างใด (WRC-15) 

5.505 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน  บอตสวานา บรูไนดารุสซาลาม 
แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐเกาหลี จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
เอสวาตินี กาบอง กินี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล ญี่ปุ่น 
จอร์แดน คูเวต เลบานอน มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย โอมาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ 
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน 
ซูดานใต้ ชาด เวียดนาม และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 14-14.3 GHz ส าหรับกิจการประจ า
ที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.506 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) อาจใช้ย่านความถี่ 14-14.5 GHz ส าหรับข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทั้งนี้ข้ึนกับ
การประสานงานกับเครือข่ายอ่ืน ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม การใช้ย่านความถี่ของ
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศดังกล่าวนี้สงวนเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่นอกทวีปยุโรป 

5.506A ในย่านความถี่ 14-14.5 GHz สถานีภาคพ้ืนดินประจ าเรือซึ่งใช้ก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ
ไอโซทรอปิกมากกว่า 21 dBW ต้องด าเนินงานภายใต้ข้อมติที่ 902 (WRC-03) ข้อก าหนดนี้ไม่
ใช้กับสถานีภาคพ้ืนดินประจ าเรือซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารตามภาคผนวก 4 
ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 (WRC-03) 

5.506B สถานีภาคพ้ืนดินที่ตั้งบนเรือซึ่งติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม
อาจใช้ย่านความถี่ 14-14.5 GHz ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากไซปรัส และ
มอลตาก่อน ทั้งนี้ ระยะห่างอย่างน้อยที่สุดระหว่างสถานีภาคพ้ืนดินที่ตั้งบนเรือและชายฝั่งนั้น 
ให้ใช้ระยะตามข้อมติที ่902 (WRC-03) (WRC-15) 

5.508 ก ารก าห น ด เ พ่ิ ม เติ ม :  ใน เย อ รม นี  ฝ รั่ ง เศ ส  อิ ต าลี  ลิ เบี ย  น อ ร์ ท ม าซิ โด เนี ย  
และสหราชอาณาจักร ก าหนดย่านความถี่ 14.25-14.3 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก (WRC-19) 

5.508A ในย่านความถี่ 14.25-14.3 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ในดินแดนของซาอุดีอาระเบีย 
บาห์เรน บอตสวานา จีน โกตดิวัวร์ อียิปต์ ฝรั่งเศส กินี อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
อิตาลี คูเวต ไนจีเรีย โอมาน  สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย  สหราชอาณาจักร และตูนิ เซีย  
อันเนื่องจากสถานีภาคพ้ืนดินประจ าอากาศยานในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม
ต้องไม่เกินค่าตามเอกสารแนบ 1 ส่วน B ของข้อเสนอแนะ ITU-R M.1643-0 เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบเป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ได้รับผลกระทบ ข้อก าหนดนี้
มิได้ลดพันธะของกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียมในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 
ของข้อบังคับวิทยุ แต่อย่างใด (WRC-15) 

5.509 SUP (WRC-07) 
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5.509A ในย่านความถี่ 14.3-14.5 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ในดินแดนของซาอุดีอาระเบีย 
บาห์เรน บอตสวานา แคเมอรูน จีน โกตดิวัวร์ อียิปต์ ฝรั่งเศส กาบอง กินี อินเดีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน  อิตาลี  คู เวต  โมร็อกโก  ไนจี เรีย  โอมาน  สาธารณ รัฐอาหรับซี เรีย  
สหราชอาณาจักร ศรีลังกา ตูนิเซีย และเวียดนาม อันเนื่องจากสถานีภาคพ้ืนดินประจ าอากาศ
ยานในกิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม ต้องไม่เกินค่าตามเอกสารแนบ 1 ส่วน B 
ของข้อเสนอแนะ ITU-R M.1643-0 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นการเฉพาะจาก
หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ได้รับผลกระทบ ข้อก าหนดนี้มิได้ลดพันธะของกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินผ่านดาวเทียมในการเป็นกิจการรองตามข้อ 5.29 ของข้อบังคับวิทยุ แต่อย่างใด 
(WRC-15) 

5.509B ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่ 
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้อมติที่  164 (WRC-15) ซึ่ งใช้ ในกิจการประจ าที่ ผ่าน
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมนั้น จ ากัดเฉพาะวงโคจรประจ าที่ (WRC-15) 

5.509C ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่ 
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้อมติที่  164 (WRC-15) ซึ่ งใช้ ในกิจการประจ าที่ ผ่าน
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมนั้น สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมต้องมีขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลางของจานสายอากาศไม่น้อยกว่า 6 เมตร และมีค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังไม่
เกินกว่า −44.5 dBW/Hz ทั้งนี้ ต้องแจ้งต าแหน่งสถานีภาคพ้ืนดินให้ทราบด้วย (WRC-15) 

5.509D ก่อนที่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะใช้สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
(โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่ 
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 164 (WRC-15) นั้น ต้องแน่ใจว่าค่าความหนาแน่น 
ฟลักซ์ก าลังไม่เกินกว่า −151.5 dB (W/(m2 · 4 kHz)) ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเล 0 ถึง  
19 000 เมตร และทีร่ะยะ 22 กิโลเมตร จากระดับน้ าลดต่ าสุดจากชายฝั่ง (WRC-15) 

5.509E ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่ 
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้อมติที่  164 (WRC-15) ซึ่ งใช้ ในกิจการประจ าที่ ผ่าน
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมนั้น สถานีต้องห่างจากชายแดนของหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืนอย่างน้อย 
500 กิโลเมตร หรืออาจใกล้กว่าได้ ในกรณีมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่
ได้รับผลกระทบ  ทั้งนี้  ไม่ใช้ข้อ 9.17 ของข้อบังคับวิทยุ เมื่อใช้ข้อบังคับนี้  หน่วยงาน
อ านวยการของรัฐต้องพิจารณาข้อบังคับและข้อเสนอแนะ ITU-R ที่เก่ียวข้องด้วย (WRC-15) 

5.509F ในย่านความถี่ 14.5-14.75 GHz ในประเทศตามข้อมติที่ 163 (WRC-15) และในย่านความถี่ 
14.5-14.8 GHz ในประเทศตามข้อมติที่  164 (WRC-15) ซึ่ งใช้ ในกิจการประจ าที่ ผ่าน
ดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ที่ไม่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมนั้น ต้องไม่จ ากัดการใช้งานในอนาคตของกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ 
(WRC-15) 

5.509G ในย่านความถี่ 14.5-14.8 GHz ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
อย่างไรก็ตาม การใช้งานดังกล่าวต้องจ ากัดส าหรับการปฏิบัติการในระบบดาวเทียมในกิจการ
วิจัยอวกาศ (โลกสู่อวกาศ) ส าหรับการส่งผ่านข้อมูลสู่สถานีอวกาศในวงโคจรประจ าที่จาก
สถานีภาคพ้ืนดินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สถานีในกิจการวิจัยอวกาศต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
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อย่างรุนแรงหรืออ้างสิทธิการป้องกันจากสถานีในกิจการประจ าที่  กิจการเคลื่อนที่ กิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่ไม่ใช่การเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
และการปฏิบัติการในอวกาศท่ีต้องใช้การ์ดแบนด์ ตามภาคผนวก 30A ของข้อบังคับวิทยุ และ
การเชื่อมโยงของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในเขตภูมิภาคท่ี 2 การใช้งาน
อ่ืน ๆ ในย่านความถ่ีนี้ในกิจการวิจัยอวกาศ จัดเป็นกิจการรอง (WRC-15) 

5.510 นอกเหนือจากการใช้งานตามข้อมติที่  163 (WRC-15) และ 164 (WRC-15) การใช้ย่าน
ความถี่ 14.5-14.8 GHz ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยสงวน
เฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่นอกทวีปยุโรป การใช้งานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเชื่อมโยงของกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในย่านความถี่ 14.75-14.8 GHz ไม่อนุญาตใช้ในเขต
ภูมิภาคที ่1 และ 2 (WRC-15) 

5.511 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน แคเมอรูน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กินี 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  อิรัก อิสราเอล คูเวต เลบานอน โอมานปากีสถาน  กาตาร์ 
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และโซมาเลีย ก าหนดย่านความถี่ 15.35-15.4 GHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-12) 

5.511A ก าหนดย่านความถี่ 15.43-15.63 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 
จ ากัดเฉพาะการเชื่อมโยงของระบบวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ตาม
การประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.511B SUP (WRC-97) 
5.511C สถานี ในกิจการวิทยุน าทางทางการบินต้องจ ากัดค่าก าลั งส่งออกอากาศสมมูลแบบ 

ไอโซทรอปิกประสิทธิผลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ITU-R S.1340-0 เพ่ือคุ้มครองป้องกัน
สถานีวิทยุน าทางทางการบินจากการรบกวนอย่างรุนแรง (ภายใต้ข้อ 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ) 
อันเนื่องจากสถานีภาคพ้ืนดินในข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ ระยะห่างระหว่างสถานี
ที่ต้องประสานงานกัน และค่าก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสูงสุดของสถานี
ภาคพ้ืนดินในข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศตามระนาบในแนวนอนของพ้ืนที่นั้น ต้อง
เป็นไปตามข้อเสนอแนะ ITU-R S.1340-0 (WRC-15) 

5.511D SUP (WRC-15) 
5.511E สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง ในย่านความถี่  15.4-15.7 GHz ต้องไม่

ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อและไม่ขอคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุ
น าทางทางการบิน (WRC-12) 

5.511F เพ่ือป้องกันกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่ 15.35-15.4 GHz  สถานีวิทยุคมนาคมใน
กิจการวิทยุหาต าแหน่งในย่านความถี่วิทย ุ15.4-15.7 GHz จ ากัดความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังที่ 
−156 dB (W/m2) ที่ความกว้างแถบคลื่น 50 MHz ในย่านความถี่ 15.35-15.4 GHz ที่หอดู
ดาววิทยุดาราศาสตร์ไม่เกิน 2 เปอร์เซนต์ของเวลาสังเกตการณ์ (WRC-12) 

5.512 การก าหนดเพ่ิมเติม:  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 
โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ แทนซาเนีย ชาด โตโก และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 15.7-17.3 
GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-15) 
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5.513 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอิสราเอล ก าหนดย่านความถี่ 15.7-17.3 GHz ส าหรับกิจการประจ า
ที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก กิจการดังกล่าวต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครอง
การรบกวน หรือก่อให้ เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการต่าง ๆ ในประเทศอ่ืน ๆ  
ที่ด าเนินงานสอดคล้องกับตารางก าหนดคลื่นความถี่  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงประเทศต่าง ๆ ตาม 
ข้อ 5.512 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.513A อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศที่ใช้ย่านความถี่ 17.2-17.3 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนอย่างรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อกิจการวิทยุหาต าแหน่งและกิจการอ่ืน ๆ ที่จัดเป็น
กิจการหลัก (WRC-97) 

5.514 การก าหนดเพ่ิมเติม :  ในแอลจี เรีย  ซาอุดีอาระเบีย บาห์ เรน  บังกลาเทศ  แคเมอรูน 
เอลซัลวาดอร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัวเตมาลา อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก 
อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต ลิเบีย ลิทัวเนีย เนปาล นิการากัว ไนจีเรีย โอมาน  
อุซเบกิสถาน ปากีสถาน กาตาร์ คีร์กีซสถาน ซูดาน และซูดานใต้ ก าหนดย่านความถี่ 17.3-
17.7 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง ทั้งนี้ ให้ใช้
ก าลังส่งตามข้อ 21.3 และ 21.5 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 

5.515 การใช้ย่านความถี่ 17.3-17.8 GHz ร่วมกันระหว่างกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (โลกสู่
อวกาศ) และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมต้องเป็นไปตามข้อก าหนด  § 1 
เอกสารแนบ 4 ของภาคผนวก 30A 

5.516 การใช้ย่านความถี่ 17.3-18.1 GHz ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม การใช้ย่านความถี่ 17.3-17.8 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 
2 ส าหรับระบบต่าง ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะดาวเทียม
ที่มีวงโคจรประจ าที่ ส่วนการใช้ย่านความถี่ 17.3-17.8 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 ของข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในย่าน
ความถี่ 12.2-12.7 GHz ให้ดูมาตรา 11 การใช้ย่านความถี่ 17.3-18.1 GHz (โลกสู่อวกาศ)  
ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 และการใช้ย่านความถี่ 17.8-18.1 GHz (โลกสู่อวกาศ) ในเขต
ภูมิภาคท่ี 2 ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมขึ้นกับ
การประสานงานภายใต้ข้อ 9.12 ของข้อบังคับวิทยุ กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่
ระบบอ่ืน ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายดาวเทียมที่มีวง
โคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่ด าเนินงานตามข้อบังคับวิทยุ ไม่ว่าส านักงาน
วิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียน
ความถี่วิทยุของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม และ
ได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุของ
เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่เมื่อใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 5.43A ของข้อบังคับ
วิทยุ ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่านความถี่
ข้างต้นต้องพร้อมที่จะด าเนินการอย่างรวดเร็ว เพ่ือแก้ไขการรบกวนที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจ
เกิดข้ึน (WRC-19) 

5.516A ในย่านความถี่ 17.3-17.7 GHz สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่
โลก) ในเขตภูมิภาคที่ 1 ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีภาคพ้ืนดินของข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่
ด าเนินงานตามภาคผนวก 30A รวมทั้งต้องไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อก าหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับที่ตั้ง
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ของสถานีภาคพ้ืนดินของข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่อยู่ภายในเขตบริการของข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลก
และอวกาศ (WRC-03) 

5.516B ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่ต่อไปนี้ส าหรับการใช้ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูงใน
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

  17.3-17.7 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 1 
  18.3-19.3 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 2 
  19.7-20.2 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในทุกเขตภูมิภาค 
  39.5-40 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 1 
  40-40.5 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในทุกเขตภูมิภาค 
  40.5-42 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 2 
  47.5-47.9 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 1 
  48.2-48.54 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 1 
  49.44-50.2 GHz  (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคท่ี 1 
  และ 
  27.5-27.82 GHz   (โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาคท่ี 1 
  28.35-28.45 GHz  (โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาคท่ี 2 
  28.45-28.94 GHz  (โลกสู่อวกาศ) ในทุกเขตภูมิภาค 
  28.94-29.1 GHz   (โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาคท่ี 2 และ 3 
  29.25-29.46 GHz   (โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาคท่ี 2 
  29.46-30 GHz   (โลกสู่อวกาศ) ในทุกเขตภูมิภาค 
  48.2-50.2 GHz   (โลกสู่อวกาศ) ในเขตภูมิภาคท่ี 2 
 การก าหนดดังกล่าวมิได้เป็นการห้ามมิให้ใช้ย่านความถ่ีข้างต้นในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม

อ่ืน ๆ หรือในกิจการอ่ืน ๆ ที่ได้ก าหนดคลื่นความถ่ีไว้เป็นกิจการหลักเช่นกัน และมิได้เป็นการ
จัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ทั้งนี้ หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้อง
ค านึงถึงเรื่องนี้ในการพิจารณาออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ย่านความถี่ข้างต้น ดูข้อมติที่ 
143 (WRC-19) (WRC-19) 

5.517 กิจการดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ (อวกาศสู่โลก) ในเขตภูมิภาคที่ 2 ซึ่งใช้ย่านความถ่ี 17.7-
17.8 GHz ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงหรือร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจาก
การจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ด าเนินงานตาม
ข้อบังคับวิทยุ (WRC-07) 

5.517A การใช้งานสถานีภาคพ้ืนดินในขณะเคลื่อนที่ ซึ่งสื่อสารกับสถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม ที่มีวงโคจรประจ าที่ ในย่านความถี่ 17.7-19.7 GHz (อวกาศสู่โลก) และ 27.5-
29.5 GHz (โลกสู่อวกาศ) ให้เป็นไปตามข้อมติที ่169 (WRC-19) 

5.518 SUP (WRC-07) 
5.519 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ก าหนดย่านความถี่ 18-18.3 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 และย่านความถี่ 

18.1-18.4 GHz ในเขตภูมิภาคท่ี 1 และ 3 ส าหรับกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (อวกาศ
สู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก จ ากัดเฉพาะดาวเทียมท่ีมีวงโคจรประจ าที่ (WRC-07) 
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5.520 การใช้ย่ านความถี่  18.1-18.4 GHz ในกิจการประจ าที่ ผ่ านดาวเทียม  (โลกสู่อวกาศ )  
จ ากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (WRC-2000) 

5.521 การก าหนดเผื่อเลือก:  ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรีซ ก าหนดย่านความถี่ 18.1-18.4 
GHz ส าหรับกิจการประจ าที่  กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) และกิจการ
เคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) และใช้ข้อ 5.519 ของ
ข้อบังคับวิทยุด้วย (WRC-15) 

5.522 SUP (WRC-2000) 
5.522A การส่งคลื่นวิทยุของกิจการประจ าที่ในย่านความถี่ 18.6-18.8 GHz ต้องใช้ก าลังคลื่นพาห์ไม่

เกินกว่าค่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 21.5A ของข้อบังคับวิทยุ และการส่งคลื่นวิทยุของกิจการประจ า
ที่ผ่ านดาวเทียมในย่านความถี่  18.6-18.8 GHz ต้องมีค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลั ง  
ณ พ้ืนผิวโลก ไม่เกินกว่าค่าตามข้อ 21.16.2 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-2000) 

5.522B การใช้ย่านความถี่ 18.6-18.8 GHz ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  จ ากัดเฉพาะระบบ
ดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ และระบบดาวเทียมซึ่งจุดโคจรที่ไกลโลกมากที่สุดอยู่ห่างจาก
โลกมากกว่า 20 000 กิโลเมตร (WRC-2000) 

5.522C ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์ เรน อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ลิเบีย จอร์แดน 
เลบานอน โมร็อกโก โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ตูนิเซีย และ เยเมน ระบบต่าง ๆ
ในกิจการประจ าที่ซึ่งใช้ย่านความถี่ 18.6-18.8 GHz และด าเนินการอยู่ ณ วันที่บทบัญญัติ
ของการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมปี พ.ศ. 2543 (WRC-2000) มีผลใช้บังคับ 
ระบบนั้น ๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 21.5A ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-2000) 

5.523 SUP (WRC-2000) 
5.523A การใช้ย่านความถี่ 18.8-19.3 GHz (อวกาศสู่โลก) และย่านความถี่ 28.6-29.1 GHz (โลกสู่

อวกาศ) ของเครือข่ายในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่และที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 
22.2 ของข้อบังคับวิทยุ หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบเครือข่ายดาวเทียมที่มีวง
โคจรประจ าที่ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานความถ่ีวิทยุก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 ต้อง
ให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการประสานงานภายใต้ข้อ  9.11A ของ
ข้อบังคับวิทยุ กับเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ซึ่งส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับ
เอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถ่ีวิทยุก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุผล
ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ เครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนที่ยอมรับไม่ได้ต่อเครือข่ายในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่  ซึ่งถือ
ว่าส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถ่ีวิทยุตามภาคผนวก 4 ก่อน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 (WRC-97) 

5.523B การใช้ย่านความถี่ 19.3-19.6 GHz (โลกสู่อวกาศ) ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม จ ากัด
เฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ การใช้ย่านความถี่นี้ของระบบดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมข้ึนกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของ
ข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี ้ไม่อยู่ภายใตข้้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.523C ในย่านความถี่ 19.3-19.6 GHz และ 29.1-29.4 GHz กรณีระหว่างเครือข่ายในกิจการประจ า
ที่ผ่านดาวเทียมซึ่งถือว่าส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุ  
หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 
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และข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจ าทีย่ังคงอยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-97) 

5.523D การใช้ย่านความถี่ 19.3-19.7 GHz (อวกาศสู่โลก) ของระบบต่าง ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ และของข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในระบบดาวเทียม
ที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 
9.11A ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ การใช้ย่านความถี่นี้
ของระบบอ่ืน ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ หรือในกรณี ตามข้อ 
5.523C และ 5.523E ของข้อบังคับวิทยุ ไม่ขึ้นกับการประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของ
ข้อบังคับวิทยุ โดยยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการตามมาตรา 9 (ยกเว้นข้อ 9.11A ของข้อบังคับ
วิทยุ) มาตรา 11 และข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-97) 

5.523E ย่านความถี่ 19.6-19.7 GHz และ 29.4-29.5 GHz กรณีระหว่างเครือข่ายในกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียมซึ่งถือว่าส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตาม
ภาคผนวก 4 หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 
และข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่มีว ง
โคจรไม่ประจ าที่ ยังคงอยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-97) 

5.524 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในอัฟกานิสถาน แอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บรูไนดารุสซาลาม 
แคเมอรูน  จีน สาธารณรัฐคองโก คอสตาริกา อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  กาบอง 
กัวเตมาลา กินี อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต 
เลบานอน มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย เนปาล ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ 
กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ชาด โตโก และตูนิเซีย ก าหนดย่าน
ความถี่ 19.7-21.2 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการ
หลัก การก าหนดย่านความถี่เพ่ิมเติมนี้ต้องไม่จ ากัดค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังอันเนื่องจาก
สถานีอวกาศในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 19.7-21.2 GHz และไม่จ ากัดค่า
ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังอันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่าน
ความถี ่19.7-20.2 GHz (WRC-15) 

5.525 เพ่ือความสะดวกในการประสานงานระดับภูมิภาคกับภูมิภาคระหว่างเครือข่ายในกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ต้องก าหนดคลื่นพาห์ใน
กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกรบกวนมากที่สุด โดยก าหนดคลื่นพาห์ให้
อยู่ในช่วงความถ่ีสูง ๆ ของย่านความถ่ี 19.7-20.2 GHz และ 29.5-30 GHz เท่าท่ีจะปฏิบัติได ้

5.526 ในย่านความถี่ 19.7-20.2 GHz และ 29.5-30 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 และย่านความถี่ 20.1-
20.2 GHz และ 29.9-30 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 เครือข่ายซึ่งเป็นทั้งเครือข่ายใน
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมและเป็นทั้งเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอาจรวมถึง
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างสถานีภาคพ้ืนดิน ณ จุดที่ก าหนดไว้หรือจุดที่มิได้ก าหนดไว้ หรือในขณะ
ที่เคลื่อนที่ โดยติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมหนึ่งดวงหรือผ่านดาวเทียมมากกว่าหนึ่งดวงในการ
ติดต่อสื่อสารแบบจุดสู่จุดหรือแบบจุดสู่หลาย ๆ จุด 

5.527 ข้อ 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ ไม่ใช้กับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ 19.7-20.2 
GHz และ 29.5-30 GHz 

5.527A การปฏิบัติการของสถานีภาคพ้ืนดินที่เคลื่อนที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ให้เป็นไปตาม
ข้อมติที่ 156 (WRC-15) (WRC-15) 
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5.528 การก าหนดย่านความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมนั้น ก าหนดเพ่ือให้เป็นความถี่ส่ง 
(อวกาศสู่โลก) ของเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งใช้สายอากาศที่มีล าคลื่นซึ่งจ ากัดเฉพาะจุด และใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอ่ืน ๆ ณ สถานีอวกาศ หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ด าเนินการระบบ 
ต่าง ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่านความถี่ 19.7-20.1 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 2 
และระบบต่าง ๆ ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่านความถี่ 20.1-20.2 GHz ต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่ปฏิบัติได้ เพ่ือให้เป็นที่มั่นใจว่าระบบวิทยุประจ าที่และระบบ
วิทยุเคลื่อนที่ตามข้อ 5.524 ของข้อบังคับวิทยุ ยังคงใช้ย่านความถ่ีดังกล่าวได้ 

5.529 ในเขตภูมิภาคที่  2 การใช้ย่านความถี่  19.7-20.1 GHz และ 29.5-29.9 GHz ในกิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม จ ากัดเฉพาะเครือข่ายดาวเทียมซึ่งเป็นทั้งเครือข่ายในกิจการประจ าที่
ผ่านดาวเทียม และเป็นทั้งเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมตามข้อ  5.526 ของ
ข้อบังคับวิทยุ 

5.530 SUP (WRC-12) 
5.530A สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ของหน่วยงานอ านวยการของรัฐ

ต้องไม่สร้างความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังเกินกว่า −120.4 dB (W/(m2 • MHz)) ที่ความสูง 3 
เมตรเหนือระดับพ้ืนดิน ส าหรับ 20% ของเวลา ในทุกที่ภายในเขตแดนของหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 เว้นแต่หน่วยงานอ านวยการของรัฐจะมีข้อตกลง
ระหว่างกันเป็นอย่างอ่ืน ในการค านวณหน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องใช้ตามข้อเสนอแนะ 
ITU-R P.452 (ดูข้อเสนอแนะ ITU-R BO.1898) (WRC-15) 

5.530B การใช้งานย่านความถี่ 21.4-22 GHz เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพัฒนากิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หน่วยงานอ านวยการของรัฐในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 3 ไม่ควร
อนุญาตให้มีสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่และจ ากัดสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการ
ประจ าที่เป็นแบบการเชื่อมโยงระหว่างจุดเท่านั้น (WRC-12) 

5.530C SUP (WRC-15) 
5.530D SUP (WRC-19) 
5.530E ในเขตภูมิภาคที่ 2 ก าหนดย่านความถี่ 21.4-22 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ ในลักษณะ

สถานีฐานลอยระยะสูง การก าหนดดังกล่าว มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการประจ าที่ต่าง ๆ หรือ
กิจการอ่ืน ๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นกิจการหลักเช่นกันในย่านความถ่ีนี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการประจ าที่ ในลักษณะ
สถานีฐานลอยระยะสูง ให้ใช้ในทิศทางจากสถานีฐานลอยระยะสูงสู่พ้ืนดินเท่านั้น และการใช้
งานต้องเป็นไปตามข้อมติที ่165 (WRC-19) (WRC-19) 

5.531 การก าหนดเพ่ิมเติม: ในญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 21.4-22 GHz ส าหรับกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.532 การใช้ย่านความถี่ 22.21-22.5 GHz ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่
รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

5.532A ต าแหน่งของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการวิจัยอวกาศต้องรักษาระยะอย่างน้อย 54 กิโลเมตรจาก
ชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการป้องกันการใช้งานในกิจการประจ าที่และกิจการ
เคลื่อนที่ในปัจจุบันและอนาคต เว้นแต่จะมีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานอ านวยการของรัฐกรณี
ที่ระยะทางสั้นลง ไม่รวมถึงข้อ 9.17 และ 9.18 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-12)  
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5.532AA ในเขตภูมิภาคที่ 2 ก าหนดย่านความถี่ 24.25-25.25 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ในลักษณะ
สถานีฐานลอยระยะสูง การก าหนดดังกล่าว มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการประจ าที่ต่าง ๆ หรือ
กิจการอ่ืน ๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นกิจการหลักเช่นกันในย่านความถ่ีนี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการประจ าที่ ในลักษณะ
สถานีฐานลอยระยะสูง ให้ใช้ในทิศทางจากสถานีฐานลอยระยะสูงสู่พ้ืนดินเท่านั้น และการใช้
งานต้องเป็นไปตามข้อมติที่ 166 (WRC-19) (WRC-19) 

5.532AB หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะก าหนดย่านความถี่ 24.25-27.5 GHz ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) การก าหนดนี้ มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่
ได้ก าหนดไว้เช่นกันในย่านความถ่ีนี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่
อย่างใด ข้อมติที่ 242 (WRC-19) มีผลใช้บังคับ (WRC-19) 

5.532B การใช้งานย่านความถี่ 24.65-25.25 GHz ในเขตภูมิภาคที่ 1 และ 24.65-24.75 GHz ในเขต
ภูมิภาคที่ 3 ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จ ากัดเฉพาะสถานภาคพ้ืนดินที่ใช้
จานสายอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4.5 เมตร (WRC-12) 

5.533 กิจการระหว่างดาวเทียมต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากอุปกรณ์
ตรวจวัดพ้ืนผิวของสนามบินในกิจการวิทยุน าทาง 

5.534 SUP (WRC-03) 
5.534A ในเขตภูมิภาคที่ 2 ก าหนดย่านความถี่ 25.25-27.5 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ในลักษณะ

สถานี ฐานลอยระยะสู ง ตามข้ อมติที่  166 (WRC-19) การใช้ คลื่ น ความถี่ ส าห รับ 
กิจการประจ าที่ ในลักษณะสถานีฐานลอยระยะสูงในย่านความถี่ 25.25-27.0 GHz ให้ใช้
เฉพาะทิศทางจากพ้ืนดินสู่สถานีฐานลอยระยะสูง และในย่านความถี่ 27.0-27.5 GHz ให้ใช้
เฉพาะทิศทางจากสถานีฐานลอยระยะสูงสู่ พ้ืนดินเท่านั้น นอกจากนี้การใช้คลื่นความถี่ 
25.25-27.0 GHz โดยสถานีฐานลอยระยะสูงให้จ ากัดเฉพาะเกตเวย์เชื่อมโยง การก าหนดนี้
มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการประจ าที่ต่าง ๆ หรือกิจการอ่ืน ๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นกิจการหลัก
เช่นกันในย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด   
(WRC-19) 

5.535 ในย่านความถี่ 24.75-25.25 GHz ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศซึ่งเชื่อมโยงกับสถานี
ต่าง ๆ ของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีล าดับความส าคัญสูงกว่าการใช้
งานอ่ืน ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) การใช้งานอ่ืน ๆ ต้องคุ้มครอง
ป้องกันและต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและ
อวกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งเครือข่ายเชื่อมโยงใน
ปัจจุบัน และข่ายเชื่อมโยงในอนาคต 

5.535A การใช้ย่านความถี่ 29.1-29.5 GHz (โลกสู่อวกาศ) ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม จ ากัด
เฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่และข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศ  ซึ่ง
เชื่อมโยงระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม โดยขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ ทั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับ
วิทยุ  ยกเว้นกรณี ตามข้อ  5.523C และ  5.523E ของข้อบั งคับวิทยุ  ซึ่ งไม่ขึ้นกับการ
ประสานงานภายใต้ข้อ 9.11A ของข้อบังคับวิทยุ โดยยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการตามมาตรา 
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9 (ยกเว้นข้อ  9.11A ของข้อบั งคับวิทยุ ) มาตรา 11 และข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ  
(WRC-97) 

5.536 การใช้ย่านความถี่ 25.25-27.5 GHz ในกิจการระหว่างดาวเทียม จ ากัดเฉพาะการวิจัยอวกาศ
และการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม รวมทั้งการส่งข้อมูลอันเนื่องจากกิจกรรมทางการแพทย์
และทางอุตสาหกรรมในอวกาศด้วย 

5.536A หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ด าเนินงานสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
หรือกิจการวิจัยอวกาศ ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีในกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ซึ่งด าเนินงานโดยหน่วยงานอ านวยการของรัฐอ่ืน การด าเนินงานของ
สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมหรือในกิจการวิจัยอวกาศควรค านึงถึง
ข้อเสนอแนะ ITU-R SA.1862 และข้อมติที่ 242 (WRC-19) มีผลใช้บังคับ (WRC-19) 

5.536B ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม บราซิล จีน สาธารณรัฐเกาหลี 
เดนมาร์ก อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฮังการี อินเดีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิรัก ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน เคนยา คูเวต เลบานอน ลิเบีย 
ลิทัวเนีย มอลโดวา นอร์เวย์ โอมาน ยูกันดา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ 
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สโลวะเกีย สาธารณรัฐเช็ก 
โรมาเนีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ สโลวีเนีย ซูดาน สวีเดน แทนซาเนีย ตุรก ีเวียดนาม และ
ซิมบับเว สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่ 25.5-27 GHz 
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้และการด าเนินงานของ
สถานีในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่  และข้อมติที่ 242 (WRC-19) มีผลใช้บังคับ 
(WRC-19) 

5.536C ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บอตสวานา บราซิล แคเมอรูน คอโมโรส คิวบา จิบูตี 
อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิสราเอล 
จอร์แดน เคนยา คูเวต ลิทัวเนีย มาเลเซีย โมร็อกโก ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ สาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ แทนซาเนีย ตูนิเซีย อุรุกวัย แซมเบีย และซิมบับเว 
สถานีภาคพ้ืนดินในกิจการวิจัยอวกาศที่ใช้ย่านความถี่ 25.5-27 GHz ต้องไม่ร้องขอสิทธิ
คุ้มครองการรบกวน  หรือเป็น อุปสรรคต่อการใช้ และการด าเนินงานของสถานี ใน 
กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ (WRC-12) 

5.537 ในย่านความถี่ 27-27.5 GHz กิจการอวกาศซึ่งใช้ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการ
ระหว่างดาวเทียม ไม่อยู่ภายใต้ข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ 

5.537A ในภูฏาน แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น คาซัคสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมาร์ อุซเบกิสถาน 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซูดาน ศรีลังกา 
ประเทศไทย และเวียดนาม สถานีฐานลอยระยะสูงอาจใช้ย่านความถี่ 27.9-28.2 GHz ใน
กิจการประจ าที่ ภายในดินแดนของประเทศข้างต้น การใช้คลื่นความถี่รวม 300 MHz ใน
กิจการประจ าที่ของสถานีฐานลอยระยะสูงในประเทศข้างต้นต้องใช้ ในทิศทางจากสถานีฐาน
ลอยระยะสูงสู่พ้ืนดินเท่านั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอสิทธิ
คุ้มครองการรบกวนจากระบบอื่น ๆ ในกิจการประจ าที่ หรือจากกิจการอ่ืน ๆ ที่จัดเป็นกิจการ
หลักเช่นกัน และสถานีฐานลอยระยะสูงต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจการอ่ืน ๆ 
ดูข้อมติที ่145 (Rev.WRC-19) (WRC-19) 

5.538 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ก าหนดย่านความถี่ 27.500-27.501 GHz และ 29.999-30.000 GHz 
ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก เพ่ือการ
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ควบคุมก าลังส่งขาขึ้น การส่งจากอวกาศสู่โลกดังกล่าวก าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบ 
ไอโซทรอปิก ในทิศทางของดาวเทียมดวงข้างเคียงที่อยู่ ในวงโคจรประจ าที่ต้องไม่เกิน  
+10 dBW (WRC-07) 

5.539 กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) อาจใช้ย่านความถี่ 27.5-30 GHz ส าหรับข่าย
เชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

5.540 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ก าหนดย่านความถี่ 27.501-29.999 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง เพ่ือการควบคุมก าลังส่งขาข้ึน  

5.541 การใช้ย่านความถี่ 28.5-30 GHz ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม จ ากัดเฉพาะการถ่าย
โอนข้อมูลระหว่างสถานี และไม่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟหรือ
แบบพาสซีฟ 

5.541A ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและดาวเทียมของเครือข่ายที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ในกิจการเคลื่อนที่
ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมซึ่งใช้ย่าน
ความถี่ 29.1-29.5 GHz (โลกสู่อวกาศ) ต้องใช้การควบคุมก าลังส่งขาขึ้นแบบปรับตัวได้ หรือ
ใช้วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือชดเชยการจางหายในการแพร่คลื่น ทั้งนี้ ให้สถานีภาคพ้ืนดินใช้ก าลังส่งขา
ขึ้นที่เหมาะสมทั้งในแง่ของการเชื่อมโยงกับดาวเทียม ทั้งในแง่ของการลดระดับการรบกวน
ระหว่างเครือข่ายทั้งสองเครือข่ายโดยให้ใช้วิธีการนี้กับเครือข่ายซึ่งถือว่าส านักงานวิทยุ
คมนาคมได้รับเอกสารการประสานงานความถี่วิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 17 พฤษภาคม 
2539 และให้ใช้วิธีการดังกล่าวนี้จนกว่าที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคมในอนาคต
จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงต่อไป หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ส่งเอกสารการประสานงานความถี่
วิทยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 ควรใช้เทคนิคดังกล่าวให้มากท่ีสุดเท่าที่
จะปฏิบัติได้ (WRC-2000) 

5.542 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในแอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บรูไนดารุสซาลาม แคเมอรูน จีน 
สาธารณรัฐคองโก อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กินี อินเดีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิรัก ญี่ปุ่น จอร์แดน คูเวต เลบานอน มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย 
เนปาล  โอมาน ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์  กาตาร์  สาธารณรัฐอาหรับซี เรีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ ศรีลังกา และชาด ก าหนดย่าน
ความถ่ี 29.5-31 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง 
ทั้งนี ้ให้ใช้ก าลังส่งตามข้อ 21.3 และ 21.5 ของข้อบังคับวิทยุ (WRC-12) 

5.543 การเชื่อมโยงจากอวกาศสู่อวกาศ ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม เพ่ืองานโทรมาตร  
การติดตาม และการควบคุม อาจใช้ย่านความถ่ี 29.95-30 GHz โดยจัดเป็นกิจการรอง 

5.543A SUP (WRC-19) 
5.543B การก าหนดย่านความถี่ 31-31.3 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่เพ่ือใช้งานในลักษณะสถานี

ฐานลอยระยะสูงทั่วโลก การก าหนดนี้มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการประจ าที่ต่าง ๆ หรือกิจการ
อ่ืน ๆ ที่ได้ก าหนดให้เป็นกิจการหลักเช่นกันในย่านความถี่นี้  และมิได้เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด การใช้งานสถานีฐานลอยระยะสูงนี้ ให้เป็นไปตามข้อ
มติที่ 167 (WRC-19) (WRC-19) 

5.544 ในย่านความถ่ี 31-31.3 GHz ให้กิจการวิจัยอวกาศใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังตามตาราง  
21-4 ในมาตรา 21 
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5.545 ประเภทกิจการที่ แตกต่ างกัน :  ในอาร์ เม เนี ย  จอร์ เจี ย  คี ร์กี ซสถาน  ทาจิกิ สถาน  
และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 31-31.3 GHz ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็น
กิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-12) 

5.546 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน เบลารุส 
อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สเปน เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย จอร์เจีย ฮังการี สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน อิสราเอล จอร์แดน เลบานอน มอลโดวา มองโกเลีย โอมาน อุซเบกิสถาน 
โปแลนด์ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน โรมาเนีย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้  
ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และตุรกี ก าหนดย่านความถี่ 31.5-31.8 GHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) ซึ่งไม่
รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (WRC-19) 

5.547 ย่านความถี่ 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 เป็นย่านความถี่ที่ก าหนดไว้รองรับการใช้ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นใน
การใช้งานสูงในกิจการประจ าที่ (ดูข้อมติที่ 75 (WRC-2000)) หน่วยงานอ านวยการของรัฐ
ต้องค านึงถึงเรื่องนี้ ในการพิจารณาออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ย่านความถี่ข้างต้น และ
เนื่องจากในย่านความถี่ 39.5-40 GHz และ 40.5-42 GHz มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการใช้
ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูงในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (ดูข้อ 5.516B 
ของข้อบังคับวิทยุ) หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรค านึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้
ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นในการใช้งานสูงในกิจการประจ าที่ โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม (WRC-07) 

5.547A หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติได้เพ่ือลดความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดการรบกวนให้ต่ าที่สุดในกรณีการรบกวนระหว่างสถานีในกิจการประจ าที่และสถานีอากาศ
ยานในกิจการวิทยุน าทางในย่านความถี่ 31.8-33.4 GHz โดยค านึงถึงความจ าเป็นของระบบ
เรดาร์ประจ าอากาศยาน (WRC-2000) 

5.547B การก าหนดเผื่อเลือก:  ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 31.8-32 GHz ส าหรับกิจการวิทยุ
น าทางและกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
(WRC-97) 

5.547C การก าหนดเผื่อเลือก:  ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 32-32.3 GHz ส าหรับกิจการวิทยุ
น าทางและกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วงลึก) (อวกาศสู่โลก) โดยจัดเป็นกิจการหลัก  
(WRC-03) 

5.547D การก าหนดเผื่อเลือก:  ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 32.3-33 GHz ส าหรับกิจการ
ระหว่างดาวเทียมและกิจการวิทยุน าทาง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97) 

5.547E การก าหนดเผื่อเลือก:  ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดย่านความถี่ 33-33.4 GHz ส าหรับกิจการวิทยุ
น าทาง โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97) 

5.548 ในการออกแบบระบบในกิจการระหว่างดาวเทียมในย่านความถี่ 32.3-33 GHz ระบบใน
กิจการวิทยุน าทางในย่านความถี่ 32-33 GHz และระบบในกิจการวิจัยอวกาศ (อวกาศห้วง
ลึก) ในย่านความถี่ 31.8-32.3 GHz นั้น หน่วยงานอ านวยการของรัฐต้องด าเนินมาตรการที่
จ าเป็นทั้งหมดเพ่ือป้องกันการรบกวนอย่างรุนแรงระหว่างกิจการข้างต้นโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยอันเก่ียวเนื่องกับกิจการวิทยุน าทาง (ดูข้อเสนอแนะ 707) (WRC-03) 

5.549 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
กาบอง อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย 
มาเลเซีย มาลี โมร็อกโก มอริเตเนีย เนปาล ไนจีเรีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ 
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สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สิงคโปร์ โซมาเลีย ซูดาน ซูดานใต้ 
ศรีลังกา โตโก ตูนิเซีย และเยเมน ก าหนดย่านความถี่ 33.4-36 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่
และกิจการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-12) 

5.549A ในย่านความถี่ 35.5-36.0 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังเฉลี่ย ณ พ้ืนผิวโลกอันเนื่องจาก
อุปกรณ์ตรวจวัดในอวกาศใด ๆ ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) หรือกิจการ
วิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ต้องไม่เกิน 73.3 dB (W/m2) ในย่านความถี่นี้ส าหรับมุมใด ๆ  
ที่มากกว่า 0.8° จากศูนย์กลางของล าคลื่น (WRC-03) 

5.550 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซีย 
จอร์เจีย คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ก าหนดย่านความถี่ 34.7-35.2 GHz 
ส าหรับกิจการวิจัยอวกาศ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-12) 

5.550A การใช้ย่านความถี่ 36-37 GHz ร่วมกันระหว่างกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
และกิจการประจ าที่กับกิจการเคลื่อนที่ อยู่ภายใต้ข้อมติที ่752 (WRC-07) (WRC-07) 

5.550B หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะก าหนดย่านความถี่ 37-43.5 GHz หรือบางส่วน
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ในส่วนของภาคพ้ืนดิน การก าหนดนี้มิได้
เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้วใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในการเริ่มใช้งานสถานี
ภาคพ้ืนดินส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่  37.5-42.5 GHz และการใช้
งานที่หนาแน่นส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 39.5-40 GHz ในเขต
ภูมิภาคท่ี 1 และย่านความถี่ 40-40.5 GHz ในทุกเขตภูมิภาค และย่านความถ่ี 40.5-42 GHz 
ในเขตภูมิภาคที่ 2 (ดูข้อ 5.516B ของข้อบังคับวิทยุ) หน่วยงานอ านวยการของรัฐควร
ค านึงถึงอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นกับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในย่านความถ่ีเหล่านี้ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมตามข้อมติที่ 243 (WRC-19) (WRC-19) 

5.550C การใช้ย่านความถ่ี 37.5-39.5 GHz (อวกาศสู่โลก) 39.5-42.5 GHz (อวกาศสู่โลก) 47.2-50.2 
GHz (โลกสู่อวกาศ) และ 50.4-51.4 GHz (โลกสู่อวกาศ) ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ตามที่ระบุในข้อ 9.12 ของข้อบังคับวิทยุ ส าหรับ
การประสานงานกับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ อ่ืน ๆ ในกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม แต่ไม่ใช้กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการอ่ืน ๆ โดยให้เป็นไป
ตามข้อมติที่ 770 (WRC-19) และข้อ 22.2 ของข้อบังคับวิทยุ  

5.550D หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะก าหนดย่านความถี่ 38-39.5 GHz เพ่ือใช้งานสถานี
ฐานลอยระยะสูงทั่วโลก ส าหรับการใช้คลื่นความถี่ ในทิศทางจากสถานีฐานลอยระยะสูงสู่
พ้ืนดิน สถานีฐานภาคพ้ืนดินต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีวิทยุคมนาคมใน
กิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ และกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม โดยที่ข้อ 5.34A ของ
ข้อบังคับวิทยุ ไม่ใช้บังคับ การก าหนดย่านความถี่ 38-39.5 GHz เพ่ือใช้งานสถานีฐานลอย
ระยะสูงทั่วโลกนี้  มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการประจ าที่ต่าง ๆ หรือกิจการอ่ืน ๆ ที่ ได้
ก าหนดให้เป็นกิจการหลักเช่นกันในย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญใน
ข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด นอกจากนี้สถานีฐานลอยระยะสูงต้องไม่เป็นอุปสรรคเกินสมควรต่อ
การพัฒนากิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม กิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ การก าหนด
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คลื่นความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่ เพ่ือใช้งานในลักษณะสถานีฐานลอยระยะสูงให้เป็นไป
ตามข้อมติที่ 168 (WRC-19) (WRC-19) 

5.550E การใช้ย่านความถี่ 39.5-40 GHz และ 40-40.5 GHz ของระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่
ประจ าที่ ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) และระบบระบบดาวเทียมที่มีวง
โคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ตามที่ระบุในข้อ 9.12 ของ
ข้อบังคับวิทยุ ส าหรับการประสานงานกับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่อ่ืน ๆ ใน
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมและกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม แต่ไม่ใช้กับระบบดาวเทียมที่
มีวงโคจรไม่ประจ าที่ ในกิจการอ่ืน ๆ ให้ข้อ 2.22 ของข้อบังคับวิทยุ ยังมีผลใช้บังคับส าหรับ
ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่ (WRC-19) 

5.551 SUP (WRC-97) 
5.551A SUP (WRC-03) 
5.551AA SUP (WRC-03) 
5.551B SUP (WRC-2000) 
5.551C SUP (WRC-2000) 
5.551D SUP (WRC-2000) 
5.551E SUP (WRC-2000) 
5.551F ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 41.5-42.5 GHz ส าหรับกิจการ

เคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดูข้อ 5.33 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-97) 
5.551G SUP (WRC-03) 
5.551H ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูลในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุ

ดาราศาสตร์ใด ๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศทุกสถานีในระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจ าที่
ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) หรือในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ในย่านความถี่ 42-42.5 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูลดังกล่าวต้องไม่
เกินค่าดังต่อไปนี้ มากกว่า 2% ของเวลา 
 −230 dB (W/m2.1 GHz) และ  –246 dB (W/m2.500 kHz) ในย่ านความถี่  42.5-43.5 
GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใช้กล้องโทรทรรศน์
แบบจานเดียว และ 
 −209 dB (W/m2.500 kHz) ในย่ านความถี่  42.5-43.5 GHz ณ  ที่ ตั้ งของสถานี วิทยุ 
ด าราศ าส ต ร์ ใด  ๆ  ที่ จ ด ท ะ เบี ย น เป็ น ส ถ านี ที่ ใช้ เท ค นิ ค  Very Long Baseline 
Interferometry 

 ทั้งนี้ ต้องประเมินค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูลข้างต้น โดยใช้วิธีการตามข้อเสนอแนะ 
ITU-R S.1586-1 รวมทั้งใช้รูปแบบสายอากาศอ้างอิงและอัตราขยายสูงสุดของสายอากาศใน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ ITU-R RA.1631-0 และใช้ค่าที่ได้จากการประเมินนี้
ทั่วทั้งท้องฟ้า ส าหรับมุมเงยที่เงยมากกว่ามุมต่ าสุดในการใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (ซึ่งควรใช้ 
5° ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลการแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่) 

  ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูลดังกล่าว ณ สถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ซ่ึง 
 – ด าเนินงานอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 และแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถ่ีต่อส านักงาน

วิทยุคมนาคมก่อนวันที่ 4 มกราคม 2547 หรือ 
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 – แจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ก่อนวันที่ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการ
ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ ตามภาคผนวก 4
ของสถานีอวกาศที่ต้องก าหนดค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูลดังกล่าวข้างต้น 

 สถานีวิทยุดาราศาสตร์อ่ืน ๆ ที่แจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ ภายหลังวันดังกล่าวอาจท าความ
ตกลงกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีอวกาศ โดยในเขตภูมิภาคที่ 2 ให้ใช้
ข้อมติที่ 743 (WRC-03) ทั้งนี้ อาจใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังสมมูลสูงกว่าค่าดังกล่าว
ข้างต้น ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ หากหน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นให้ความ
เห็นชอบ (WRC-15) 

5.551I ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดารา
ศาสตร์ใด ๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศที่มีวงโคจรประจ าที่ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 
(อวกาศสู่โลก) หรือในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ใช้ย่านความถี่ 42-
42.5 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังกล่าวต้องไม่เกินค่าดังต่อไปนี้ 

  –137 dB (W/m2.1 GHz) และ –153 dB (W/m2.500 kHz) ในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz 
ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใช้กล้องโทรทรรศน์แบบจาน
เดียว และ 

  –116 dB (W/m2.500 kHz) ในย่านความถี่ 42.5-43.5 GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดารา
ศาสตร์ใดๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใช้เทคนิค Very Long Baseline Interferometry 

 ให้ใช้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังกล่าว ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใด ๆ ซ่ึง 
 – ด าเนินงานอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 และแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุกับส านักงาน

วิทยุคมนาคมก่อนวันที่ 4 มกราคม 2547 หรือ 
 – แจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุก่อนวันที่ ส านักงานวิทยุคมนาคมได้รับเอกสารการ

ประสานงานความถี่วิทยุ หรือเอกสารการแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุตามภาคผนวก  
4 ของสถานีอวกาศที่ต้องก าหนดค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ดังกล่าวข้างต้น  

  สถานีวิทยุดาราศาสตร์อ่ืนๆ ที่แจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุภายหลังวันดังกล่าวอาจท าความ  
ตกลงกับหน่วยงานอ านวยการของรัฐที่รับผิดชอบสถานีอวกาศ โดยในเขตภูมิภาคที่ 2 ให้ใช้
ข้อมติที่ 743 (WRC-03) ทั้งนี้ อาจใช้ความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง สูงกว่าค่าดังกล่าวข้างต้น ณ 
ที่ตั้งของสถานีวิทยุดาราศาสตร์  ซึ่งหน่วยงานอ านวยการของรัฐนั้นให้ความเห็นชอบ  
(WRC-03) 

5.552 เพ่ือรองรับข่ายเชื่อมโยงจากโลกไปยังดาวเทียมกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงก าหนดคลื่น
ความถี่เพ่ือส่งจากโลกสู่อวกาศไว้มากกว่าคลื่นความถี่เพ่ือส่งจากอวกาศสู่โลก  กล่าวคือ 
ก าหนดย่านความถี่  42.5-43.5 GHz และ 47.2-50.2 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือส่งจากโลกสู่อวกาศ และก าหนดย่านความถี่ 37.5-39.5 GHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียมเพ่ือส่งจากอวกาศสู่โลก หน่วยงานอ านวยการของรัฐควรด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดเท่าที่จะปฏิบัติได้เพ่ือสงวนย่านความถี่ 47.2-49.2 GHz ไว้ส าหรับ
ข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาว เทียมที่ใช้
ย่านความถ่ี 40.5-42.5 GHz 

5.552A การก าหนดกิจการประจ าที่ในย่านความถี่ 47.2-47.5 GHz และ 47.9-48.2 GHz ระบุให้ใช้
ส าหรับสถานีฐานลอยระยะสูง ซ่ึงการระบุดังกล่าว มิได้เป็นการห้ามมิให้ใช้งานกิจการอ่ืนที่จัด
ให้เป็นกิจการหลักเช่นกัน ในย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับ
วิทยุแต่อย่างใด การใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่ในลักษณะสถานีฐานลอยระยะสูงใน
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ย่านความถี่ 47.2-47.5 GHz และ 47.9-48.2 GHz เป็นไปตามข้อมติที่ 122 (Rev.WRC-19) 
(WRC-19) 

5.553 สถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกอาจใช้ย่านความถี่ 43.5-47 GHz และ 66-71 GHz ได้ โดย
ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการวิทยุคมนาคมอวกาศที่ใช้ย่านความถี่ข้างต้น 
(ดูข้อ 5.43 ของข้อบังคับวิทยุ) (WRC-2000) 

5.553A ในแอลจีเรีย แองโกลา บาห์เรน เบลารุส เบนิน บอตสวานา บราซิล บูร์กินาฟาโซ กาบูเวร์ดี 
สาธารณรัฐเกาหลี โกตดิวัวร์ โครเอเชีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอสโตเนีย เอสวาตินี กาบอง 
แกมเบีย กานา กรีซ กินี กินี-บิสเซา ฮังการี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต 
เลโซโท ลัตเวีย ไลบีเรีย ลิทัวเนีย มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี โมร็อกโก มอริเชียส มอริเตเนี ย 
โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ เซเนกัล เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน สโลวีเนีย 
ซูดาน แอฟริกาใต้ สวีเดน โตโก ตูนิเซีย แซมเบีย และซิมบับเว หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่
ประสงค์จะก าหนดย่านความถี่ 45.5-47 GHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(IMT) ในส่วนของภาคพ้ืนดิน โดยค านึงถึงข้อ 5.553 ของข้อบังคับวิทยุ ในกรณีที่เก่ียวข้องกับ
กิจการเคลื่อนที่ทางการบินและกิจการวิทยุน าทาง การก าหนดคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ขึ้นกับข้อตกลงภายใต้ข้อ 9.21 ของข้อบังคับวิทยุ ระหว่าง
หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ เกี่ยวข้อง และต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง และ
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากกิจการเคลื่อนที่ทางการบินและกิจการวิทยุน าทาง 
โดยการก าหนดคลื่นความถี่นี้ มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้วใช้ย่าน
ความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ข้อมติที่ 244 
(WRC-19) มีผลใช้บังคับ (WRC-19) 

5.553B ในเขตภูมิภาคที่ 2 และ แอลจีเรีย แองโกลา ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย บาห์เรน เบนิน  
บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คอโมโรส สาธารณรัฐ
คองโก สาธารณรัฐเกาหลี โกตดิวัวร์ จิบูตี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอสวาตินี เอธิโอเปีย 
กาบอง แกมเบีย กานา กินี กินี-บิสเซา อิเควทอเรียลกินี อินเดีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
อิรัก ญี่ปุ่น จอร์แดน เคนยา คูเวต เลโซโท ไลบีเรีย ลิเบีย ลิทัวเนีย มาดากัสการ์ มาเลเซีย 
มาลาวี มาลี โมร็อกโก มอริเชียส มอริเตเนีย โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน 
ยูกันดา กาตาร์  สาธารณรัฐอาหรับซี เรีย สาธารณรัฐคองโก รวันดา  เซาตู เมและ 
ปรินซีปี เซเนกัล เซียร์ราลีโอน สิงคโปร์ สโลวีเนีย โซมาเลีย ซูดาน แอฟริกาใต้ สวีเดน 
แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซีย แซมเบีย และซิมบับเว หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์
ก าหนดย่านความถี่  47.2-48.2 GHz ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) 
ภาคพ้ืนดิน การก าหนดคลื่นความถ่ีนี้มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้วใช้
ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ข้อมติที่ 243 
(WRC-19) มีผลใช้บังคับ   (WRC-19) 

5.554 ให้ ใช้ข่ายดาวเทียมในย่านความถี่  43.5-47 GHz 66-71 GHz 95-100 GHz 123-130 GHz 
191.8-200 GHz และ 252-265 GHz เชื่อมโยงสถานีทางบกท่ีตั้งประจ า ณ จุดต่าง ๆ ได้ เมื่อใช้
ร่วมกับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมหรือกิจการวิทยุน าทางผ่านดาวเทียม (WRC-2000) 
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5.554A ให้กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ใช้ย่านความถี่ 47.5-47.9 GHz 48.2-48.54 
GHz และ 49.44-50.2 GHz จ ากัดเฉพาะดาวเทียมท่ีมีวงโคจรประจ าที่ (WRC-03) 

5.555 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ก าหนดย่านความถี่ 48.94-49.04 GHz ส าหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-2000) 

5.555A SUP (WRC-03) 
5.555B ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังในย่านความถี่ 48.94-49.04 GHz ณ ที่ตั้งของสถานีวิทยุ 

ดาราศาสตร์ใด ๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศที่มีวงโคจรประจ าที่ซึ่งใช้ย่านความถี่ 48.2-48.54 
GHz และ 49.44-50.2 GHz ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม  (อวกาศสู่ โลก ) ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังกล่าว ต้องไม่เกิน –151.8 dB (W/m2.500 kHz) (WRC-03) 

5.555C การใช้ย่านความถี่ 51.4-52.4 GHz ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) ให้จ ากัด
เฉพาะโครงข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ และให้ตั้งสถานีภาคพ้ืนดินส าหรับเกตเวย์
เท่านั้น โดยสายอากาศให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 2.4 เมตร (WRC-19)   

5.556 การสังเกตการณ์ทางวิทยุดาราศาสตร์อาจด าเนินงานในย่านความถี่ 51.4-54.25 GHz 58.2-
59 GHz และ 64-65 GHz ได ้ภายใต้การบริหารจัดการภายในประเทศ (WRC-2000) 

5.556A การใช้ย่านความถี่ 54.25-56.9 GHz 57-58.2 GHz และ 59-59.3 GHz ในกิจการระหว่าง
ดาวเทียม จ ากัดเฉพาะดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง ที่ระดับ
ความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1 000 ก.ม. เหนือพ้ืนผิวโลกอันเนื่องจากสถานีหนึ่งในกิจการระหว่าง
ดาวเทียมส าหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังกล่าว
ต้องไม่เกิน –147 dB (W/(m2 . 100 MHz)) ส าหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมา ทุก ๆ มุม (WRC-97) 

5.556B การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 54.25-55.78 GHz ส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ส าหรับการใช้ความถี่วิทยุที่มีความหนาแน่นในการใช้งานต่ า 
(WRC-97) 

5.557 การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในญี่ปุ่น ก าหนดย่านความถี่ 55.78-58.2 GHz ส าหรับกิจการวิทยุหา
ต าแหน่งด้วย โดยจัดเป็นกิจการหลัก (WRC-97) 

5.557A ในย่านความถี่  55.78-56.26 GHz เพ่ือคุ้มครองป้องกันสถานีในกิจการส ารวจพิภพผ่าน
ดาวเทียม (พาสซีฟ) ค่าความหนาแน่นก าลังสูงสุดที่ออกจากเครื่องส่งไปเข้าสายอากาศของ
สถานีในกิจการประจ าที่ต้องไม่เกิน –26 dB (W/MHz) (WRC-2000) 

5.558 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 โดยต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการระหว่างดาวเทียม  (ดูข้อ 5.43 ของข้อบังคับ
วิทยุ) (WRC-2000) 

5.558A การใช้ย่านความถี่  56.9-57 GHz ในระบบระหว่างดาวเทียม จ ากัดเฉพาะการเชื่อมโยง
ระหว่างดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่และจ ากัดเฉพาะการส่งจากดาวเทียมที่มีวงโคจร 
ไม่ประจ าที่ซึ่งโคจรรอบโลกแบบวงโคจรสูง โดยส่งไปยังดาวเทียมซึ่งโคจรรอบโลกแบบ 
วงโคจรต่ า ส าหรับการเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ 
ก าลัง ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1 000 ก.ม. เหนือพ้ืนผิวโลก ส าหรับทุกสภาพการณ์และ
การมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังกล่าวต้องไม่เกิน -147 dB (W/(m2 . 100 
MHz)) ส าหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมาทุก ๆ มุม (WRC-97)  

5.559 เรดาร์ประจ าอากาศยานในกิจการวิทยุหาต าแหน่งอาจใช้ย่านความถี่ 59-64 GHz ได้ โดยต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกิจการระหว่างดาวเทียม (ดูข้อ 5.43 ของข้อบังคับ
วิทยุ) (WRC-2000) 
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5.559A SUP (WRC-07) 
5.559AA หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่ประสงค์จะก าหนดย่านความถี่ 66-71 GHz ส าหรับกิจการ

โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ในส่วนของภาคพ้ืนดิน การก าหนดคลื่นความถี่นี้ มิได้เป็น
การห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้วใช้ย่านความถี่นี้ และมิได้เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญในข้อบังคับวิทยุแต่อย่างใด ข้อมติที่ 241 มีผลใช้บังคับ (WRC-19) (WRC-19) 

5.559B ย่านความถี่ 77.5-78 GHz ในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง จ ากัดส าหรับเรดาร์ระยะสั้นของการใช้
งานบนพ้ืนดิน รวมถึงเรดาร์รถยนต์  ลักษณะทางเทคนิคของเรดาร์ระบุในข้อเสนอแนะ ITU-R 
M.2057 ทั้งนี้ ข้อ 4.10 ของข้อบังคับวิทยุ ไมใ่ช้บังคับ (WRC-15) 

5.560 เรดาร์ประจ าสถานีอวกาศอาจใช้ย่านความถี่ 78-79 GHz ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม
และกิจการวิจัยอวกาศได้ โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

5.561 ในย่านความถี่ 74-76 GHz สถานีในกิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียมหรือสถานีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ด าเนินงานสอดคล้อง
กับมติที่ประชุมว่าด้วยการวางแผนจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม (WRC-2000) 

5.561A ก าหนดย่านความถี่ 81-81.5 GHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่าน
ดาวเทียมด้วย โดยจัดเป็นกิจการรอง (WRC-2000) 

5.561B ในประเทศญี่ปุ่น การใช้ย่านความถี่ 84-86 GHz ในกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่
อวกาศ) จ ากัดเฉพาะข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมท่ีมีวงโคจรประจ าที ่(WRC-2000) 

5.562 การใช้ย่านความถี่ 94-94.1 GHz ในกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และกิจการ
วิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จ ากัดเฉพาะเรดาร์ในอวกาศ ซึ่งใช้ตรวจเมฆ (WRC-97) 

5.562A ในย่านความถี่ 94-94.1 GHz และ 130-134 GHz การส่งจากสถานีอวกาศในกิจการส ารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) ที่มีทิศทางการส่งตรงไปยังล าคลื่นหลักของสายอากาศวิทยุ 
ดาราศาสตร์นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดกับเครื่องรับวิทยุดาราศาสตร์ 
ในสถานีอวกาศควรวางแผนปฏิบัติการร่วมกับสถานีวิทยุดาราศาสตร์เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะหลีกเลี่ยงได้ (WRC-2000) 

5.562B การ ใช้ ย่ าน ค ว าม ถี่  105-109.5 GHz 111.8-114.25 GHz แล ะ  217-226 GHz จ า กั ด
เฉพาะงานวิทยุดาราศาสตร์ภาคอวกาศเท่านั้น (WRC-19) 

5.562C การใช้ย่านความถ่ี 116-122.25 GHz ในกิจการระหว่างดาวเทียม จ ากัดเฉพาะดาวเทียมที่มีวง
โคจรประจ าที่เท่านั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง  อันเนื่องจากสถานีหนึ่งในกิจการระหว่าง
ดาวเทียมที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1 000 กิโลเมตร เหนือพ้ืนผิวโลกและในบริเวณ
ใกล้เคียงกับต าแหน่งวงโคจรประจ าที่ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซีฟใช้งาน
อยู่ ส าหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังกล่าวต้อง
ไม่เกิน -148 dB (W/(m2  MHz)) ส าหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมาทุก ๆ มุม (WRC-2000)  

5.562D การก าหนดเพ่ิมเติม:  ในสาธารณรัฐเกาหลี ก าหนดย่านความถี่ 128-130 GHz 171-171.6 
GHz 172.2-172.8 GHz และ 173.3-174 GHz ส าหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ด้วย โดย
จัดเป็นกิจการหลัก สถานีวิทยุดาราศาสตร์ในสาธารณรัฐเกาหลีในย่านความถี่ในเชิงอรรถนี้
ต้องไม่ร้องขอสิทธิคุ้มครองการรบกวนหรือจ ากัดการใช้และการพัฒนากิจการในหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับวิทยุ (WRC-15) 
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5.562E ก าหนดย่านความถี่ส าหรับกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) เฉพาะย่านความถี่ 
133.5-134 GHz (WRC-2000) 

5.562F SUP (WRC-19)  
5.562G SUP (WRC-19)  
5.562H การใช้ย่านความถี่ 174.8-182 GHz และ 185-190 GHz ในกิจการระหว่างดาวเทียม จ ากัด

เฉพาะดาวเทียมที่มีวงโคจรประจ าที่เท่านั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ก าลัง อันเนื่องจากสถานี
หนึ่งในกิจการระหว่างดาวเทียม ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0 จนถึง 1 000 กิโลเมตร เหนือ
พ้ืนผิวโลกและในบริเวณใกล้เคียงกับต าแหน่งวงโคจรประจ าที่ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีอุปกรณ์
ตรวจวัดแบบพาสซีฟใช้งานอยู่  ส าหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวิธี  ค่าความ
หนาแน่นฟลักซ์ก าลังดังกล่าวต้องไม่เกิน -144 dB (W/(m2  MHz)) ส าหรับมุมที่คลื่นแพร่ลง
มาทุก ๆ มุม (WRC-2000) 

5.563 SUP (WRC-03) 
5.563A การตรวจวัดบรรยากาศแบบพาสซีฟจากพ้ืนดินในย่านความถี่ 200-209 GHz 235-238 GHz 

250-252 GHz และ 265-275 GHz มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบของบรรยากาศ 
(WRC-2000) 

5.563B ก าหนดย่านความถี่ 237.9-238 GHz ส าหรับกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) และ
กิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) จ ากัดเฉพาะเรดาร์ในอวกาศ ซึ่งใช้ตรวจเมฆ (WRC-2000) 

5.564 SUP (WRC-2000) 
5.564A การใช้งานย่านความถ่ี 275-450 GHz ส าหรับกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบก 
 ย่านความถี่ 275-296 GHz 306-313 GHz 318-333 GHz และ 356-450 GHz ซึ่งหน่วยงาน

อ านวยการของรัฐก าหนดส าหรับการใช้งานในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบก ไม่
จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขเฉพาะในการป้องกันการรบกวนกับการใช้งานในกิจการดาวเทียมส ารวจ
พิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 

 การใช้งานย่านความถี่ 296-306 GHz 313-318 GHz และ 333-356 GHz ส าหรับกิจการ
ประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่ทางบก สามารถท าได้โดยการก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการ
ป้องกันการรบกวนกับการใช้งานในกิจการดาวเทียมส ารวจพิภพผ่านดาวเทียม (พาสซีฟ) 
ภายใต้ข้อมติที่ 731 (Rev.WRC-19) ในบางส่วนของย่านความถี่ 275-450 GHz ที่มีการใช้
งานส าหรับวิทยุดาราศาสตร์ อาจจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครองการรบกวน จาก
กิจการเคลื่อนที่ทางบกและ/หรือกิจการเคลื่อนที่ เป็นรายกรณี เช่น การก าหนดระยะห่างขั้น
ต่ าระหว่างสถานีวิทยุคมนาคม และหรือองศาที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงการรบกวน เป็นต้น ภายใต้
ข้อมติที่ 731 (Rev.WRC-19) ในการใช้งานย่านความถ่ีดังกล่าวข้างต้นส าหรับกิจการเคลื่อนที่
ทางบกและกิจการประจ าที่ มิได้เป็นการห้ามมิให้กิจการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้วและมิได้
เป็นการจัดล าดับความส าคัญในการใช้ย่านความถ่ี 275-450 GHz. (WRC-19) 

5.565 ย่านความถี่ 275-1 000 GHz หน่วยงานอ านวยการของรัฐได้ระบุเป็นการใช้งานกิจการ 
พาสซีฟ ในย่านความถ่ีดังต่อไปนี้: 

 – กิจการวิทยุดาราศาสตร์: 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 
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 – กิจการส ารวจพิภพผ่ านดาวเที ยม  (พาสซีฟ ) และกิ จการวิจั ยอวกาศ  (พาสซีฟ ):  
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 538-581 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 ในกิจการพาสซีฟไม่ได้จ ากัดการใช้งานในกิจการแอกทีฟ 
หน่วยงานอ านวยการของรัฐที่มีความประสงค์ใช้ย่าน 275-1 000 GHz ในกิจการแอกทีฟ ควรด าเนินการ
ตามขั้นตอนทั้งหมดที่ปฏิบัติได้เพ่ือคุ้มครองป้องกันกิจการ  พาสซีฟจากการรบกวนอย่างรุนแรง ทั้งนี้ 
จนกว่าจะมีการก าหนดย่านความถี่ดังกล่าวนี้ ในตารางก าหนดคลื่นความถี่ที่ระบุไว้ข้างต้นในย่าน 
275-1 000 GHz 
 ย่านความถีวิทยุ 1 000-3 000 GHz  อาจใช้ในกิจการแอกทีฟ และกิจการพาสซีฟได้ (WRC-12) 
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เชิงอรรถประเทศไทย 

T-P1  ยกเลิก (พ.ศ. 2562) 

T-P2  ยกเลิก (พ.ศ. 2560) 

T-P3  ยกเลิก (พ.ศ. 2560) 

T-P4 กสทช. จะปรับปรุงการใช้คลื่นความถี ่ย่านความถี่ 470-960 MHz ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.  
ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ท่ีเกี่ยวข้อง 

T-P5  ยกเลิก (พ.ศ. 2562) 

T-P6  กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่วิทยุเพ่ือรองรับการใช้ย่าน
ความถี ่1 427-1 518 MHz 37-43.5 GHz และ 66-71 GHz เพ่ือใช้งานส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2568 

T-P7 ยกเลิก (พ.ศ. 2563)  

T-P8 ยกเลิก (พ.ศ. 2563)  

T-P9 กสทช. จะปรับปรุงการใช้ย่านความถ่ี 50-54 MHz เพ่ือให้สามารถใช้งานคลื่นความถ่ีร่วมกันระหว่าง
กิจการเคลื่อนที่ กิจการประจ าที่ และกิจการวิทยุสมัครเล่นได้ ทั้งนี้ ยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวในกิจการวิทยุสมัครเล่นจนกว่าผลการศึกษาการใช้งานคลื่นความถ่ีร่วมกันระหว่างกิจการจะ
แล้วเสร็จ 

T-P10 ยกเลิก (พ.ศ. 2562) 

T-P11 กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่วิทยุ ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล คลื่นความถี่ 3.4-3.7 GHz ทั้งนี้ ยังไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลจนกว่าผลการศึกษาการใช้งานร่วมกันระหว่างกิจการ
ประจ าที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลจะแล้วเสร็จ 

T-P12 กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่วิทยุ ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล คลื่นความถี่ 27-29.5 GHz ทั้งนี้ จะก าหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมและกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลต่อไป 
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T-Aeronautical(OR) คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์  โดย
เป็นไปตามภาคผนวก 26 ของข้อบังคับวิทยุ 

 

T-Aeronautical(R) คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ เป็นไปตาม 
ภาคผนวก 27 ของข้อบังคับวิทยุ 

T-Amateur คลื่นความถี่ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับกิจการวิทยุสมัครเล่น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตในแต่ละย่านความถี่ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด (ดู T-P9 
ประกอบ) 

T-BSS Planned Band  ย่านความถี่ 11.7-12.2 GHz และ 17.3-17.8 GHz ได้รับการสงวนให้เป็นแผน
ความถี่วิทยุของประเทศส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม และส าหรับข่ายเชื่อมโยงน าข่าวสารของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามล าดับ ในต าแหน่งวงโคจรที่  98 องศา
ตะวันออก โดยเป็นไปตามภาคผนวก 30 และ 30A ของข้อบังคับวิทยุ 

T-Experimental Radar สถานี วิท ยุ คมน าคม ในกิ จการวิท ยุ ห าต าแหน่ งต้ อ ง ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด 
การรบกวนอย่างรุนแรง หรือร้องขอความคุ้มครองจากสถานีวิทยุคมนาคม
ในกิจการประจ าที่และเคลื่อนที่ 

T-Fixed Wireless System ย่านความถ่ีดังต่อไปนี้ ได้รับการก าหนดให้ใช้งานส าหรับกิจการประจ าที่  
ย่ำน คลื่นควำมถี่ (MHz) ประกำศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง 

2 GHz 2 025.5-2 053.5/2 200.5-2 228.5 กสทช. ผว. 302-2560 
5 GHz 4 400-5 000 กสทช. ผว. 305-2562 

6.7 GHz 6 425-7 125 กสทช. ผว. 306-2562 
7.2 GHz 7 110-7 425 กสทช. ผว. 307-2562 
7.5 GHz 7 425-7 725 กสทช. ผว. 308-2562 
8 GHz 7 725-8 285 กสทช. ผว. 309-2562 
10 GHz 10 500-10 650 กสทช. ผว. 303-2562 
11 GHz 10 700-11 700 กสทช. ผว. 310-2562 
13 GHz 12 750-13 250 กสทช. ผว. 304-2562 
15 GHz 14 500-15 350 กสทช. ผว. 311-2562 
18 GHz 17 700-19 700 กสทช. ผว. 312-2562 
23 GHz 21 200-23 600 กสทช. ผว. 313-2562 
80 GHz 71 000-76 000/81 000-86 000 กสทช. ผว. 301-2558 

T-FSS Planned Band  ย่านความถี่ 4 500-4 800 MHz 6 725-7 025 MHz 10.7-10.95 GHz 11.2-
11.45 GHz และ 12.75-13.25 GHz ได้รับการสงวนให้เป็นแผนความถี่วิทยุของ
ประเทศส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรที่ 120.6 องศา
ตะวันออก โดยเป็นไปตามภาคผนวก 30B ของข้อบังคับวิทยุ 
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T-General use  การใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับอุปกรณ์ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป 
เป็นไปตาม ประกาศ กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีอนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป 

T-IMT  คลื่นความถี่ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่ สากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT)  ตามที่ก าหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(450-470 MHz 698-960 MHz 1 427-1 518 MHz 1 710-2 025 MHz 2 110-2 200 
MHz 2 300-2 400 MHz 2 500-2 690 MHz 3.4-3.7 GHz และ 24.25-29.5 GHz  
37-43.5 GHz  และ 66-71 GHz) ทั้งนี้ กรอบเวลาและเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
ส าหรับกิจการ IMT  ในประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่ กสทช. ก าหนด (ดู T-P4 T-P6  
T-P11 และ T-P12 ประกอบ) 

T-Maritime คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ กสทช. ผว. 
501-2563 ผว. 502-2560 และ ผว. 503-2563 รวมทั้งภาคผนวก 15 ภาคผนวก 16 
ภาคผนวก 17 ภาคผนวก 18 และ ภาคผนวก 25 ของข้อบังคับวิทยุ 

T-PMSE ย่านความถี่ 2 060-2 110 2 230-2 240 2 250-2 290 MHz และย่านความถี่ 8 290- 
8 500 MHz ได้รับการก าหนดให้ใช้งานส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme 
Making and Special Events (PMSE) ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วย แผนความถี่วิทยุ 
ส าหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events 

T-PPDR  การใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตาม ประกาศ 
กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

T-Radio  ย่านความถี่ 526.5-1 606.5 kHz 87-108 MHz และ 174-230 MHz ได้รับการก าหนดให้
ใช้งานส าหรับกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอเอ็ม ประกาศ กสทช. ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุระบบเอฟเอ็ม และ
ประกาศ กสทช. ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล ตามล าดับ 

T-Railway คลื่นความถี่ 26.8-28.6 kHz 29.8-31.3 kHz 822.5-824.5 kHz 874-876 kHz 3 234- 
5 234 kHz 9 844-10 124 kHz และ 26.35-27.5 MHz และคลื่นความถี่ที่  กสทช. 
ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการขนส่งทางราง โดยอนุญาตให้ใช้ในลักษณะกิจการประจ าที่ 
หรือกิจการเคลื่อนที่ 

T-STL  ย่านความถี่ 300-320.1 MHz ได้รับการก าหนดให้ใช้งานส าหรับการใช้งานเชื่อมโยง
สัญญาณระหว่างห้องส่งกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Studio-Transmitter Link) ตาม
ประกาศ กสทช. ว่าด้วย แผนความถี่วิทยุส าหรับการใช้งานเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างห้อง
ส่งกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  

T-Trunked  การใช้งานคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio 
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 
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T-TV  ย่านความถี่ 470-694 MHz ได้รับการก าหนดให้ใช้งานส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 


