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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 2563 – 17 กรกฎาคม 2563 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ฐานอ านาจในการออก
ประกาศ/ ก าหนดเวลาที่
ประกาศจะมี 
ผลใช้บังคับ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 
บริษัท รถไฟควำมเร็วสูงสำยตะวันออกเช่ือมสำมสนำมบิน จ ำกัด 
เน่ืองจำกมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. องค์กรฯ ปี 2562”) ยังไม่มีผลใช้บังคับ
จนกว่ำจะมีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้น ำบทบัญญัติน้ันมำใช้บังคับตำมที่มำตรำ 30 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรฯ ปี 2562 
ก ำหนด ดังน้ัน เพื่อให้ร่ำงประกำศฯ มีผลใช้บังคับโดยสอดคล้องกับกำรมีผลใช้บังคับของบทบัญญัติที่เป็นฐำนอ ำนำจในกำรออก
ประกำศ บริษัทฯ จึงขอเสนอปรับปรุงข้อ 1 ของร่ำงประกำศฯ เป็น “ประกำศน้ีให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่มีกำรตรำพระรำช
กฤษฎีกำให้น ำบทบัญญัติตำมมำตรำ 42 มำใช้บังคับตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับ 
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ” 

วิธีการอนุญาต บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 
บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่ำ ร่ำงประกำศฯ มีกำรก ำหนดวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่หลำยวิธีกำร โดยไม่ปรำกฏรำยละเอียด
ข้อก ำหนดและวิธีกำรในกำรขอรับอนุญำตแต่อย่ำงไร ดังน้ัน เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ กสทช. จะมีกำรประกำศหลักเกณฑ์
วิธีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ในแต่ละวิธีกำร จึงขอเสนอปรับปรุงข้อ 4 วรรคสองของ ร่ำงประกำศเพิ่มเติมเป็น  
“โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมภำคผนวกแนบท้ำยประกำศน้ี ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตตำมวิธีต่ำง ๆ ให้เป็นไป
ตำมที่ กสทช. ประกำศก ำหนด” 

นิยาม บริษัท ยูไนเต็ค อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ำกัด 
๑. ขอแก้ไข โดยให้นิยำม “คล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน” ไปก ำหนดไว้ในประกำศ ให้ชัดเจน แทนกำรก ำหนดไว้ใน
ภำคผนวก  
เหตุผล: เน่ืองจำกประกำศฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนของข้อกฎหมำยที่ก ำหนด “คล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อ
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
กำรใช้งำน” ดังน้ัน ค ำนิยำม “คล่ืนควำมถ่ีที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน” จึงควรก ำหนดไว้ที่ประกำศ  
๒. ขอแก้ไขค ำนิยำม “คล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน” เป็นดังน้ี 
คล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน หมำยถึง คล่ืนควำมถี่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งำนเป็นกำรทั่วไป หรือคล่ืนควำมถี่ที่มี 
ควำมเหมำะสมในกำรน ำมำจัดสรรใช้งำนร่วมกันและให้ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือ
กิจกำรโทรคมนำคม สำมำรถน ำไปประกอบกิจกำรได้ตำมเงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนดและให้หมำยควำมรวมถึงคล่ืนควำมถี่
ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคมเป็นกำรเฉพำะ ที่เหลือจำกกำรประมูล 
 
เหตุผล: เจตนำรมณ์ของมำตรำ ๔๒ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรน ำคล่ืนควำมถี่เพื่อประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์หรือกิจกำรโทรคมนำคม และควำมถี่ต่ำง ๆ มำใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน  
กำรก ำหนดนิยำมคล่ืนควำมถ่ีที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำนจะต้องพิจำรณำจำกคุณสมบัติคล่ืนควำมถี่และประโยชน์ของกำรใช้งำน
คล่ืนควำมถี่ ดังน้ัน ค ำนิยำม “คล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน” จึงควรเปิดกว้ำงให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยและสำมำรถพิจำรณำคล่ืนควำมถ่ีในอนำคตได้ 

คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้
ใช้งานเป็นการทั่วไป 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 
ส ำหรับคล่ืนควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป บริษัทฯ ขอให้พิจำรณำเพิ่มคล่ืนควำมถ่ีตำม ประกำศ กสทช. ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรใช้คล่ืนควำมถี่และเครื่องวิทยุคมนำคมที่อนุญำตให้มีกำรใช้งำนเป็นกำรทั่วไป เน่ืองจำกรูปแบบกำรประกอบ
ธุรกิจในอนำคตมีแนวโน้มจะมีลักษณะ Product-as-a-Service มำกยิ่งขึ้นจึงมีควำมเป็นไปได้ ว่ำผู้ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมจะน ำคล่ืนควำมถี่ใดๆ ที่ถูกก ำหนดเป็นคล่ืนควำมถี่ ส ำหรับใช้งำนเป็นกำรทั่วไปมำเป็นส่วนหน่ึงของ 
กำรให้บริกำร   
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
เห็นควรก ำหนดคล่ืนควำมถ่ีย่ำน ๔๔๐ – ๔๕๐ MHz ตั้งแต่ช่องควำมถี่ที่ ๒๐๑ – ๒๘๑ เพิ่มเติมในคล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อ
กำรใช้งำน ประเภทคล่ืนควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป โดยคล่ืนควำมถี่ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำมำใช้ส ำหรับ
เทคโนโลยี IoT เฉพำะบริกำรสำธำรณูปโภค ดังน้ัน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคล่ืนควำมถี่ดังกล่ำวส ำหรับบริกำรสำธำรณูปโภค
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์อย่ำงทั่วถึง จึงเห็นควรเปิดให้หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เช่น  
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บมจ. กสท โทรคมนำคม ซึ่งท ำควำมตกลงกับหน่วยงำนสำธำรณูปโภคในกำรใช้บริกำรของ บมจ. กสท โทรคมนำคม สำมำรถ
ขอรับกำรจัดสรรคล่ืนควำมถี่ดังกล่ำวได้โดยไม่ต้องประมูล ทั้งน้ี เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรบูรณำกำรบริหำรจัดกำรช่อง
ควำมถี่จ ำนวน ๘๐ ช่องควำมถี่ให้เกิดประสิทธิภำพกำรใช้งำนอย่ำงทั่วถึงและลดต้นทุนของหน่วยงำนสำธำรณูปโภค 
อันจะส่งผลให้ลดค่ำใช้จ่ำยของประชำชนลงได้ด้วย  

คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้
ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทาง
บกระบบ Digital 
Trunked Radio 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 
ส ำหรับคล่ืนควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ Digital Trunked Radio บริษัทฯ ขอให้พิจำรณำเพิ่ม 
คล่ืนควำมถี่ย่ำน 806-814 เมกะเฮิรตซ์และ 851-859 เมกะเฮิรตซ์ ตำมประกำศ กสทช. เรื่อง แผนควำมถี่วิทยุกิจกำร
เคล่ือนที่ทำงบก ระบบ Trunked Radio ย่ำนควำมถี่ 806-814 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-859 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
เพิ่มเติมในหมวดน้ีด้วย 
บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 
- ขอเพิ่มประเภทคล่ืนควำมถ่ี 
ขอเพิ่มควำมถี่ ๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ Digital Trunked Radio 

- เสนอให้ใช้วิธีกำรอนุญำตคล่ืนควำมถี่โดยวิธีกำรพิจำรณำจัดสรรโดยตรง (Direct award) ส ำหรับคล่ืนควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้ใน
กิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ Digital Trunked  
บริษัท รถไฟควำมเร็วสูงสำยตะวันออกเช่ือมสำมสนำมบิน จ ำกัด 
ขอให้พิจำรณำปรับปรุงรำยละเอียดของคล่ืนควำมถี่ตำมภำคผนวก ดังน้ี 
ข้อ ๑.๒ คล่ืนควำมถ่ีที่อนุญำตให้ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ Digital Trunked Radio ตำมประกำศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 
โดยบริษัทฯ ขอให้พิจำรณำเพิ่มคล่ืนควำมถี่ย่ำน ๔๖๑-๔๗๒ เมกะเฮิรตซ์ เพื่อกำรส่ือสำรระหว่ำงพนักงำนขับรถและพนักงำน
ควบคุมกำรเดินในกำรให้บริกำรในโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเช่ือมสำมสนำมบิน เพิ่มเติมในหมวดน้ีด้วย 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
เห็นควรก ำหนดคล่ืนควำมถี่ย่ำน ๘๐๖ – ๘๑๑ MHz/ ๘๕๑ – ๘๕๖ MHz เพิ่มเติมในคล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน ประเภท
คล่ืนควำมถ่ีที่อนุญำตให้ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ Digital Trunked Radio เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องและ
อุปกรณ์โครงข่ำยเพื่อให้บริกำร Digital Trunked Radio ในควำมถ่ีย่ำน ๘๐๖ – ๘๑๑ MHz/ ๘๕๑ – ๘๕๖ MHz ทั่วประเทศ
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ด้วยเงินลงทุนจ ำนวนมำก ดังน้ัน หำกจะต้องปรับเปล่ียนไปใช้งำนควำมถ่ีย่ำน ๓๘๐ – ๓๙๙.๙ MHz หรือ ๔๑๐ – ๔๓๐ MHz 
เมื่อส้ินสุดกำรอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถี่ย่ำน ๘๐๖ – ๘๑๑ MHz/ ๘๕๑ – ๘๕๖ MHz ในปี ๒๕๖๘ จะต้องด ำเนินกำรเปล่ียน
เครื่องและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ท ำให้มีภำระต้นทุนด้ำนเงินลงทุนที่สูงและซ้ ำซ้อน และกระทบต่อผู้ใช้บริกำรในปัจจุบัน  
ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่ำคล่ืนควำมถี่ย่ำน ๓๘๐ – ๓๙๙.๙ MHz และ ๔๑๐ – ๔๓๐ MHz มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่แก่หน่วยงำน 
ของรัฐ เช่น กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้งำนภำยในกิจกำรของหน่วยงำน ซึ่งอำจจะท ำเป็นข้อจ ำกัดในกำรอนุญำตใช้คล่ืน
ควำมถี่ย่ำนดังกล่ำวเพื่อประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแก่ผู้ใช้บริกำรทั่วไปได้  

 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
เห็นควรเพิ่มเติมวิธีกำรอนุญำตด้วยวิธีกำรพิจำรณำจัดสรรโดยตรงในคล่ืนควำมถ่ีที่อนุญำตให้ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ 
Digital Trunked Radio โดยพิจำรณำจำกผู้ให้บริกำรรำยเดิมที่ได้ลงทุนเครื่องและอุปกรณ์โครงข่ำยและยังคงมีลูกค้ำใช้บริกำรอยู่
เพื่อควำมต่อเน่ืองในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรและลดกำรลงทุนซ้ ำซ้อน อีกทั้งบริกำร Trunked Radio เป็นบริกำรที่เป็นตลำด
เฉพำะกลุ่ม (niche market) และมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดขนำดเล็ก จึงไม่เหมำะสมที่จะจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 
รวมทั้งคล่ืนควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำรวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลซึ่งต้องด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล และ 
คล่ืนควำมถี่ย่ำน ๔๔๐ – ๔๕๐ MHz ตั้งแต่ช่องควำมถี่ที่ ๒๐๑ – ๒๘๑ 

คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้
ใช้ในกิจการประจ าที่ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
ในส่วนของคล่ืนควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้ในกิจกำรประจ ำที่ (ภำคผนวก ข้อ ๑.๓) ซึ่งอยู่ในกลุ่มคล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้
งำน น้ัน กำรจัดสรรคล่ืนในปัจจุบันเป็นลักษณะ per-link basis เท่ำน้ัน  
ข้อเสนอแนะคืออำจพิจำรณำทำงเลือกอ่ืนเพิ่มเติม นอกจำกกำรจัดสรรคล่ืนในแบบปัจจุบันที่เป็นแบบ per-link basis แล้ว  
ควรเพิ่มเติมทำงเลือกให้มีกำรจัดสรรแบบ Nationwide license โดยก ำหนดว่ำควำมถ่ีบำงช่วงสำมำรถใช้ได้ทั้งประเทศ กรณี
เดียวกันกับคล่ืน IMT  ซึ่งจะให้สะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรจัดซื้ออุปกรณ์ กำรวำงแผน รวมทั้งงำน Engineering 
Operations เป็นต้น 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
คลื่นความถี่ท่ีก าหนดให้
ใช้ในกิจการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมในตาราง
ก าหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 
บริษัทฯ ขอเสนอควำมเห็น ข้อ 1.4 คล่ืนควำมถ่ีที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมในตำรำงก ำหนดควำมถ่ีแห่งชำติ 
1.4.1 กิจกำรประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม ขอให้ระบุช่วงควำมถี่, ประเภทกิจกำรในกำรใช้งำนเพิ่มเติม 
1.4.2 กิจกำรเคล่ือนที่ผ่ำนดำวเทียม ขอให้ระบุช่วงควำมถี่, ประเภทกิจกำรในกำรใช้งำนเพิ่มเติม 
1.4.3 กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ขอให้ระบุช่วงควำมถี่, ประเภทกิจกำรในกำรใช้งำนเพิ่มเติม 
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 
- หลักกำรของวิธีกำรอนุญำตคล่ืนควำมถี่ของกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรควรแยกกำรอนุญำตคล่ืนควำมถ่ีที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำร
ดำวเทียมส่ือสำรเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี 
(๑) ภำคอวกำศ (Space Segment) – กำรอนุญำตให้เป็นไปตำมประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรบริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจร
ดำวเทียม ประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมและประกำศ กสทช เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้ช่องสัญญำณดำวเทียมต่ำงชำติในกำรให้บริกำรในประเทศและประกำศที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ภำคพื้นดิน (Ground segment) – สำมำรถอนุญำตในรูปแบบกำรอนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป โดยมีเงื่อนไขว่ำกำรใช้งำน
ต้องเป็นไปตำมกฎข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) และข้อก ำหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

- เสนอปรับปรุง/เพิ่มเติมเน้ือหำในส่วนของร่ำงประกำศฯ ภำคผนวกแนบท้ำยร่ำงประกำศฯ ข้อ ๑.๔  
ข้อควำมเดิม “๑.๔ คล่ืนควำมถ่ีที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมในตำรำงก ำหนดคล่ืนควำมถ่ีแห่งชำติ ดังน้ี 
๑.๔.๑ กิจกำรประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม 
๑.๔.๒ กิจกำรเคล่ือนที่ผ่ำนดำวเทียม 
๑.๔.๓ กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม 
กำรอนุญำตให้ใช้วิธีมำก่อนได้รับพิจำรณำก่อน (first come, first served) โดยอำยุกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมอำยุใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้อง” 
ข้อควำมใหม่ที่เสนอ “๑.๔ คล่ืนควำมถี่ที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมในตำรำงก ำหนดคล่ืนควำมถี่แห่งชำติ 
ดังน้ี 
๑.๔.๑ กิจกำรประจ ำที่ผ่ำนดำวเทียม 
๑.๔.๒ กิจกำรเคล่ือนที่ผ่ำนดำวเทียม 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๑.๔.๓ กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม 
ก. กิจกำรดำวเทียมภำคอวกำศ (Space segment) กำรอนุญำตให้เป็นไปตำม ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนกำรบริหำรสิทธิใน
กำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม ประกำศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้ช่องสัญญำณดำวเทียมต่ำงชำติในกำร
ให้บริกำรในประเทศ และประกำศที่เกี่ยวข้อง 
ข. กิจกำรดำวเทียมภำคพื้นดิน (Ground segment) กำรอนุญำตให้ใช้วิธีกำรอนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป และเป็นไปตำม 
กฎข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยอำยุกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมอำยุใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรที่เกี่ยวข้อง” 
ทั้งน้ี เน่ืองจำกประเด็นกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยเฉพำะในกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรมีประเด็นที่ค่อนข้ำงซับซ้อน บริษัทฯ 
ขอเสนอให้ส ำนักงำน กสทช. จัดให้มีกำรหำรือเพิ่มเติมในภำคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
- ส ำหรับ ข้อ 1.4 คล่ืนควำมถี่ที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมฯ คล่ืนควำมถี่ของดำวเทียม สำมำรถใช้งำนซ้ ำได้  
หำกดำวเทียมอยู่ในต ำแหน่งวงโคจร (orbital slot) ต่ำงกันส ำหรับดำวเทียมค้ำงฟ้ำ (GEO orbit) หรือดำวเทียมที่อยู่ในวงโคจร
ต่ำงกัน เช่น วงโคจรระดับต่ ำ (Low Earth orbit: LEO orbit) หรือวงโคจรระดับกลำง (Medium Earth Orbit: MEO orbit)  
จึงมีควำมเหมำะสมและครบถ้วนของคล่ืนควำมถี่ที่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
- ข้อ ๑.๔ กิจกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมจะต้องมีกำรจองต ำแหน่งดำวเทียมหรือวงโคจรของดำวเทียมกับสหภำพโทรคมนำคม
ระหว่ำงประเทศ (ITU) ก่อนที่จะยิงดำวเทียมและใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีของดำวเทียม จึงเห็นด้วยกับวิธีกำรอนุญำตโดยให้ใช้วิธีมำ
ก่อนได้รับกำรพิจำรณำก่อน (first come, first served) โดยผู้ที่ต้องกำรใช้งำนดำวเทียมก่อน ควรได้รับอนุญำตก่อน 
- ข้อ ๑.๔ ระยะเวลำกำรอนุญำตควรให้ครอบคลุมระยะเวลำของอำยุดำวเทียมทำงวิศวกรรมและระยะเวลำที่ด ำเนินกำรเพื่อ
สำมำรถให้บริกำรได้ คือระยะเวลำในกำรสร้ำงดำวเทียม ยิงดำวเทียมและน ำดำวเทียมไปถึงต ำแหน่งที่ใช้งำนหรือให้บริกำร 

 บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 
- ขอเพิ่มประเภทคล่ืนควำมถ่ี 
คล่ืนควำมถ่ีที่อนุญำตให้ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ Analog/ Digital 
(1.๑) คล่ืนควำมถ่ี ๑๓๗ – ๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ 



๗ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
(1.๒) คล่ืนควำมถ่ี ๔๓๐ – ๔๕๐ เมกะเฮิรตซ์ 
- เสนอให้ใช้วิธีกำรอนุญำตคล่ืนควำมถี่โดยวิธีกำรพิจำรณำจัดสรรโดยตรง (Direct award) ส ำหรับคล่ืนควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้ใน
กิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกระบบ Analog/ Digital 

 บริษัท ยูไนเต็ค อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ำกัด 
ขอเพิ่มข้อ ๑.๕ คล่ืนควำมถี่ที่ก ำหนดให้กับกิจกำรเคล่ือนที่และกิจกำรประจ ำที่ (คล่ืนควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนที่สำกล) 
ส ำหรับส่วนที่เหลือจำกกำรประมูล 
1.5.1 คล่ืนควำมถี๔่๕๐ – ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.2 คล่ืนควำมถี่ ๗๐๓ – ๗๔๘/๗๕๘ – ๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.3 คล่ืนควำมถี่ ๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.4 คล่ืนควำมถี่ ๘๙๐ – ๙๑๕/๙๓๕ – ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.5 คล่ืนควำมถี่ ๑๔๒๗ – ๑๕๑๘ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.6 คล่ืนควำมถี่ ๑๗๑๐ – ๑๗๘๕/๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.7 คล่ืนควำมถี่ ๑๙๒๐ – ๑๙๘๐/๒๑๑๐ – ๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๒๐๑๐ – ๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.8 คล่ืนควำมถี่ ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ 
1.5.9 คล่ืนควำมถี่ ๓.๔ – ๓.๗ กิกะเฮิรตซ์ 
1.5.10 คล่ืนควำมถี่ ๒๔.๒๕ – ๒๙.๕ กิกะเฮิรตซ์ 
1.5.11 คล่ืนควำมถี่ ๓๗ – ๔๓.๕ กิกะเฮิรตซ์ 
1.5.12 คล่ืนควำมถี่ ๖๖ – ๗๑ กิกะเฮิรตซ์ 

กำรอนุญำตคล่ืนควำมถี่ตำมข้อ ๑.๕.๑ ถึง ๑.๕.๙ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ (beauty contest หรือ comparative 
review) หรือวิธีกำรอ่ืนตำมที่ กสทช. ก ำหนด โดยอำยุกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมอำยุใบอำยุประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้อง 
กำรอนุญำตคล่ืนควำมถี่ตำมข้อ ๑.๕.๑๐ ถึง ๑.๕.๑๒ ให้ใช้วิธีมำก่อนได้รับกำรพิจำรณำก่อน (first come, first served) โดยอำยุ 
กำรอนุญำตให้เป็นไปตำมอำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้อง 
เหตุผล: เจตนำรมณ์ของมำตรำ ๔๒ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรน ำคล่ืนควำมถี่เพื่อประกอบ



๘ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์หรือกกิจกำรโทรคมนำคม และควำมถ่ีต่ำงๆมำใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน 
๑. คล่ืนควำมถี่ตำมข้อ ๑.๕.๑ ถึง ๑.๕.๙ ส่วนที่เหลือจำกกำรประมูล ควรน ำมำจัดสรรให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ โดยวิธีคัดเลือกโดย
เปรียบเทียบคุณสมบัติ (beauty contest หรือ comparative review) หรือวิธีกำรอ่ืนตำมที่ กสทช. ก ำหนด เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์
สูงสุดจำกผู้เข้ำเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
2. คล่ืนควำมถี่ตำมข้อ 1.5.10 ถึง 1.5.12 เป็นคล่ืนควำมถี่สูงมำก (Extremely high frequency) มีข้อจ ำกัดทำงเทคนิค 
ซึ่งไม่อำจส่ือสำรได้ไกล จึงท ำให้เหมำะสมกับกำรใช้ในพื้นที่เฉพำะที่มีรัศมีประมำณไม่เกิน ๓๐๐ เมตร เช่น ภำยในโรงงำน 
พื้นที่จ ำกัดภำยในอำคำรหรือพื้นที่กำรเกษตร เป็นต้น สำมำรถน ำมำจัดสรรให้เกิดกำรใช้งำนได้มำกรำย ตำมกำรจ ำกัดพื้นที่
และช่องของคล่ืนควำมถี่ ดังน้ัน จึงควรจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตำมวิธีมำก่อนได้รับพิจำรณำก่อน (first come, first 
served) 

 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 
บริษัทฯ ขอเสนอให้เพิ่ม “1.5 คล่ืนควำมถี่ที่ กสทช. ประกำศก ำหนดเพิ่มเติม” ภำยใต้คล่ืนควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำนด้วย 
ทั้งน้ี เพื่อควำมยืดหยุ่นและรองรับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอนำคต อำทิเช่น กรณีที่ กสทช. มีนโยบำยอนุญำตให้มีกำรใช้
งำนคล่ืนควำมถี่ในลักษณะ TV White Space เพิ่มเติม เป็นต้น 
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) 
เสนอแก้ไขร่ำงส่วนที่ ๔ สรุปสำระส ำคัญของร่ำงประกำศฯ ข้อ ๔.๑ (๑) เพื่อให้เกิดควำมครอบคลุมในทำงปฏิบัติ  
ข้อควำมเดิมในส่วนของหลักกำร “วิธีกำรอนุญำต”- ให้ใช้วิธีกำรมำก่อนได้รับกำรพิจำรณำก่อน (First come, first served) 
เว้นแต่ในกรณีคล่ืนควำมถ่ีที่อนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป ให้ใช้วิธีกำรอนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป” 
ข้อควำมใหม่ที่เสนอ “วิธีกำรอนุญำต”- คล่ืนควำมถี่ที่อนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำรทั่วไป ให้ใช้วิธีกำรอนุญำตให้ใช้งำนเป็นกำร
ทั่วไป หรือในกรณีอ่ืนให้ใช้วิธีกำรมำก่อนได้รับกำรพิจำรณำก่อน (First come, first served) หรือตำมที่ กสทช. ก ำหนด” 
 
 
 
 



๙ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
คลื่นความถี่ท่ีใช้ใน
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็น
การประกอบกิจการ
บริการสาธารณะ หรือ
ประกอบกิจการบริการ
ชุมชน 

บริษัท รถไฟควำมเร็วสูงสำยตะวันออกเช่ือมสำมสนำมบิน จ ำกัด 
ขอให้พิจำรณำปรับปรุงรำยละเอียดของคล่ืนควำมถี่ตำมภำคผนวก ดังน้ี 
ข้อ ๒.๑ คล่ืนควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกำรประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะหรือประกอบกิจกำร
ชุมชนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ โดยขอให้พิจำรณำแก้ไขหัวข้อ 
๒.๑ ให้รวมถึง “กิจกำรโทรคมนำคม” ด้วยและให้เพิ่มข้อ “๒.๑.๖ คล่ืนควำมถ่ี ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์” และเพิ่ม
ข้อ “๒.๑.๗ คล่ืนควำมถี่ที่ กสทช. ประกำศก ำหนดเพิ่มเติม” ทั้งน้ี คล่ืนควำมถี่ ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์ หรือ 
คล่ืนควำมถ่ีที่ กสทช. ประกำศก ำหนดให้เป็นคล่ืนควำมถ่ีส ำหรับระบบอำณัติสัญญำณของระบบขนส่งทำงรำง เพื่อรองรับกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งทำงรำงของประเทศ อันเป็นคล่ืนควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรเพื่อบริกำรสำธำรณะ 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 
คล่ืนควำมถ่ีที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ บริษัทฯ ขอให้พิจำรณำเพิ่มคล่ืนควำมถี่ย่ำน 470-694 เมกะเฮิรตซ์ 
ตำมที่ได้รับกำรก ำหนดให้ใช้งำนส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล และประกำศ กสทช. ว่ำด้วยแผนควำมถี่
วิทยุส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพิ่มเติมในหมวดน้ีด้วย เน่ืองจำกคล่ืนควำมถี่ย่ำนดังกล่ำวมีกำรใช้งำน
โดยผู้ให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรสำธำรณะ และเพื่อให้สอดรับกับกรณีที่มีอำจจะมีผู้รับ
ใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ส ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรสำธำรณะ และประเภท
บริกำรชุมชนเพิ่มเติมในอนำคตด้วย 

 บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 
- ในส่วนคล่ืนควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรเพื่อบริกำรสำธำรณะ ควำมม่ันคงของรัฐหรือกิจกำรที่ไม่แสวงหำก ำไร ยังไม่มีคล่ืนควำมถี่ด้ำน
กิจกำรโทรคมนำคม ในส่วนที่บริษัทฯ ใช้งำน ทั้งน้ีบริษัทฯ เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกิจกำรโดยไม่แสวงหำก ำไรตำมสัญญำกับ
กระทรวงคมนำคม ทั้งน้ีได้แก่คล่ืนควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงบกและคล่ืนควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงกำรบิน  
- ขอปรับปรุงคล่ืนควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรเคล่ือนที่ทำงกำรบินตำมเอกสำร ICAO DoC9718 ANNEX10 Volume2 29/9/2017 
 
 
 



๑๐ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
บริษัท ยูไนเต็ค อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ำกัด 
ขอเพิ่มข้อ ๒.๔ คล่ืนควำมถ่ีส ำหรับบริกำรสำธำรณูปโภคภำยใต้เทคโนโลยี IoT  
๒.๔.๑ คล่ืนควำมถี่ ๔๔๐ – ๔๕๐ เมกะเฮิรตซ์ 
กำรอนุญำตให้ใช้วิธีมำก่อนได้รับกำรพิจำรณำก่อน (first come, first served) โดยอำยุกำรอนุญำตไม่เกินห้ำปี 
เหตุผล: ได้มีประกำศ กสทช. เรื่องกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถี่ย่ำน ๔๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ส ำหรับบริกำรสำธำรณูปโภค 
ภำยใต้เทคโนโลยี IoT 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
เห็นควรก ำหนดคล่ืนควำมถี่ย่ำน VHF ช่วงควำมถี่ ๑๖๐/๑๕๐ MHz เพิ่มเติมในคล่ืนควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรเพื่อบริกำร
สำธำรณะ ควำมมั่นคงของรัฐ หรือกิจกำรที่ไม่แสวงหำก ำไร เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ให้บริกำรวิทยุติดต่อ
เรือเดินทะเล ให้บริกำรเพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือในทะเลตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ ควำมม่ันคงของรัฐและควำมปลอดภัยของประชำชน โดยมิได้มุ่งหวังผลก ำไร โดยได้รับอนุญำตใช้งำนคล่ืน
ควำมถ่ี VHF ๑๖๐/๑๕๐ MHz ช่องใช้งำน ๑๓ คู่ควำมถ่ีและใช้เป็นช่องเรียกขำน ๑ ช่องควำมถ่ี (๑๕๖.๘๐๐ MHz) 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: ควรมีกำรควบคุมดูแลกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีให้ใช้งำนและใช้ในกิจกำรเพื่อบริกำรสำธำรณะ ควำมม่ันคง
ของรัฐ หรือกิจกำรที่ไม่แสวงหำก ำไร ตำมวัตถุประสงค์เท่ำน้ัน โดยจะต้องไม่มีกำรน ำไปปล่อยเช่ำช่วงหรือปรับเปล่ียนกำรใช้งำน 
เพื่อกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์ 

การแบ่งประเภทคลื่น
ความถี่ในภาคผนวก 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรทบทวนควำมเหมำะสมของย่ำนควำมถ่ีที่จะอนุญำตให้ใช้โดยวิธีนอกเหนือจำกกำรประมูล ทุกๆ ๒ ปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนและควำมต้องกำรคล่ืนควำมถี่ที่อำจเปล่ียนแปลงไปจำกปัจจุบัน 

 บริษัท จุงหวำ เทเลคอม (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ไม่มีควำมเห็นต่อร่ำงประกำศฯ  

 


