
 

 
 
 
   

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย่านความถ่ี ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์  
 

             
 
 โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ี และการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีอันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน            
ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมท้ังการแข่งขันโดยเสรี    
อย่างเป็นธรรม ประกอบกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้กําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - IMT) เพ่ือเป็นแนวทาง
สําหรับประเทศสมาชิกจะได้นําไปใช้ประโยชน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก นอกจากนี้ 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง 
เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๒) และ (๒๔)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงกําหนดแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย่านความถ่ี ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย่านความถ่ี ๘๘๕-๘๙๕/๙๓๐-๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์  
มีรายละเอียดตามแผนความถ่ีวิทยุ เลขท่ี กสทช. ผว. ๒๐๕ – ๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีมีกําหนดไว้แล้วในประกาศ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี                               
 

          

 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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แผนความถี่วิทยุ 

กิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895/930-940 เมกะเฮิรตซ ์
    

 

1. ขอบข่าย 

แผนความถ่ีวิทยุนี้ครอบคลุมการกําหนดช่องความถ่ี และเง่ือนไขการใช้งานคลื่นความถ่ี สําหรับ
กิจการเคลื่อนท่ี คลื่นความถ่ี 885-895/930-940 MHz  

2. การกําหนดช่องความถ่ี คล่ืนความถ่ี 890-895/935-940 MHz 

2.1 กําหนดคลื่นความถ่ี 890-895/935-940 MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)  

2.2 กําหนดคลื่นความถ่ี 890-895 MHz/935-940 MHz สําหรับใช้งานในลักษณะแบบเป็น
คู่ (paired band)  
2.1.1  ช่วงความถ่ี 890-895 MHz เป็นความถ่ีรับของสถานีฐาน (Base RX) 
2.1.2  ช่วงความถ่ี 935-940 MHz เป็นความถ่ีส่งของสถานีฐาน (Base TX) 

2.3 ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีในลักษณะเป็นคู่ (paired band) เท่ากับ 2 x 5 MHz 
ท้ังนี้ อาจรวมช่องความถ่ีท่ีได้รับอนุญาต ร่วมกับช่องความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุย่าน 
895-915/940-960 MHz เพ่ือใช้ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีท่ีกว้างกว่านี้ได้ แต่ต้องไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนต่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม  
อายุการใช้งานแต่ละช่องความถ่ี ไม่เกินกว่าสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับอนุญาตใน 
แต่ละช่องความถ่ี 

2.4 การกําหนดช่องความถ่ีเป็นดังนี้ 
 

ช่องท่ี 
ความถ่ีรับ 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความถ่ีส่ง 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความกว้างแถบ 

คลื่นความถ่ี (MHz) 
FDD 2 890 – 895 935 – 940 2 x 5 

  หมายเหตุ  ดูรายละเอียดในแผนภูมิคลื่นความถ่ี 

3. การกําหนดช่องความถ่ี คล่ืนความถ่ี 885-890/930-935 MHz 

3.1 กําหนดคลื่นความถ่ี 885-890/930-935 MHz สําหรับการใช้งานสําหรับระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง ท้ังนี้ ในบริเวณท่ีไม่มีการใช้งานคลื่นความถ่ี
สําหรับระบบอาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง อาจใช้คลื่นความถ่ี
ดังกล่าวสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ร่วมด้วย ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กําหนด 
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3.2 กําหนดคลื่นความถ่ี 885-890 MHz/930-935 MHz สําหรับใช้งานในลักษณะแบบเป็น
คู่ (paired band)  
3.2.1  ช่วงความถ่ี 885-890 MHz เป็นความถ่ีรับของสถานีฐาน (Base RX) 
3.2.2  ช่วงความถ่ี 930-935 MHz เป็นความถ่ีส่งของสถานีฐาน (Base TX) 

3.3 ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีในลักษณะเป็นคู่ (paired band) เท่ากับ 2 x 5 MHz 

3.4 การกําหนดช่องความถ่ีเป็นดังนี้ 
 

ช่องท่ี 
ความถ่ีรับ 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความถ่ีส่ง 

ของสถานีฐาน (MHz) 
ความกว้างแถบ 

คลื่นความถ่ี (MHz) 
FDD 1 885 – 890 930 – 935 2 x 5 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดในแผนภูมิคลื่นความถ่ี 

4. เง่ือนไขการใช้งานคล่ืนความถ่ี 

4.1 ผู้ ไ ด้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใด
ก็ได้ (Neutral Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU-R Recommendations) ท่ีเก่ียวกับ IMT  

4.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการใช้งานสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทาง
รางต้องใช้เทคโนโลยี Global Systems for Mobile Communication – Railway 
(GSM–R) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ี กสทช. กําหนด และต้องใช้เครื่องลูกข่าย GSM-R  
ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทนทานต่อการรบกวน (Improved GSM-R receiver)  
ตามมาตรฐาน ETSI EN 301 511 v12.5.1 (2017-03) / ETSI TS 102 933-1 v1.3.1 
หรือฉบับท่ีใหม่กว่า โดย กสทช. จะออกประกาศ เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค
สําหรับเครื่องลูกข่าย GSM-R ในภายหลัง 

4.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องประสานงานกับผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถ่ี ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือ
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมรายอ่ืน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน
ระหว่างระบบ โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรการตามแนวทางการป้องกันการรบกวนจาก
ภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 869-884 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุย่าน 824-
839/869-884 MHz ต่อภาครับของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 885-895 MHz ตาม 
แผนความถ่ีวิทยุนี้ ตามภาคผนวก ก และแนวทางในการดําเนินการป้องกันการรบกวน
จากภาคส่งของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 935-940 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ ต่อ
ภาครับของเครื่องลูกข่าย GSM-R คลื่นความถ่ี 930-935 MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ 
ตามภาคผนวก ข 

4.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานคลื่นความถ่ี
บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงาน 
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คลื่นความถ่ีบริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงรวมท้ังต้องจํากัดระดับความแรง
สัญญาณของสถานีวิทยุคมนาคม ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

4.5 ในกรณีท่ี กสทช. กําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ 
เพ่ือให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ต้ัง
สถานีวิทยุคมนาคม หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ต้องดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีตามท่ี กสทช. กําหนด 

4.6 ในกรณีท่ีไม่มีการลงนามในสัญญาเพ่ือดําเนินการระบบอาณัติสัญญาณของระบบ
คมนาคมขนส่งทางรางซ่ึงใช้งานคลื่นความถ่ี 885-890/930-935 MHz ภายในปี 2563 
กําหนดให้การกําหนดคลื่นความถ่ีดังกล่าวสําหรับการใช้งานสําหรับระบบอาณัติสัญญาณ
ของระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นอันสิ้นผล และกําหนดคลื่นความถ่ี 885-890/930-
935 MHz ใช้งานสําหรับ IMT โดยมีการกําหนดช่องความถ่ีและเง่ือนไขการใช้งาน 
คลื่นความถ่ี เช่นเดียวกับคลื่นความถ่ี 890-895/935-940 MHz 

5. เอกสารอ้างอิง 

5.1 Recommendation ITU-R M.1036 “Frequency arrangements for 
implementation of the terrestrial component of International Mobile 
Telecommunications (IMT) in the bands identified for IMT in the Radio 
Regulations (RR)” 

5.2 Recommendation ITU-R M.1457 “Detailed specifications of the terrestrial 
radio interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-
2000)” 

5.3 Recommendation ITU-R M.2012 “Detailed specifications of the terrestrial 
radio interfaces of International Mobile Telecommunications Advanced 
(IMT-Advanced)” 

5.4 ETSI TS 102 932-1 “Railway Telecommunications (RT); ER-GSM 
frequencies; Part 1: ER-GSM additional radio aspects” 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคล่ืนความถ่ี 869-884 MHz  

ต่อภาครับของสถานีฐานคล่ืนความถ่ี 885-895 MHz 
 

เหตุผลความจําเป็น 
เนื่องจากคลื่นความถ่ี 869-884 MHz มีการใช้งานสําหรับภาคส่งของสถานีฐาน ตามแผน

ความถ่ีวิทยุ 824-839/869-884 MHz และคลื่นความถ่ี 885-895 MHz มีการใช้งานสําหรับภาครับ
ของสถานีฐาน ตามแผนความถ่ีวิทยุ 885-895/930-940 MHz ซ่ึงใช้คลื่นความถ่ีใกล้กันในลักษณะ 
Reverse Duplex ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการป้องกันการรบกวนเพ่ิมเติม นอกเหนือจาก
การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมีอยู่เดิม ดังนี้ 

การดําเนินการของผู้ใช้คล่ืนความถ่ี 869-884 MHz 
 ผู้ใช้คลื่นความถ่ี 869-884 MHz ให้ดําเนินการดังนี้ 

1. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีต้องดําเนินการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และปรับปรุงลักษณะ
ทางเทคนิค (Mitigation Techniques) ท่ีภาคส่งของสถานีฐาน เพ่ือกรองสัญญาณของสถานีฐาน 
คลื่นความถ่ี 869-884 MHz ท่ีส่งแพร่นอกแถบออกมาท่ีคลื่นความถ่ี 885-895 MHz โดยให้มีค่า 
การลดทอนของวงจรกรอง (filter attenuation) และการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทาง
เทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

เทคโนโลยี 
การลดทอนของวงจรกรอง   
ท่ีความถี่ 885-895 MHz 

การลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค
อ่ืนเพ่ิมเติม ท่ีความถี่ 885-895 MHz 

UMTS/LTE 850 ไม่ต่ํากว่า 60 dB 10-20 dB 

2. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีอาจใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรอง หรือการลดทอนจากการปรับปรุง
ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติมตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีเก่ียวข้องและ
สํานักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกัน โดยการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมการ
ลดทอนของสัญญาณ สามารถทําได้โดยปรับทิศทางของสายอากาศ เพ่ิมระยะห่างระหว่างสถานีฐาน 
ลดกําลังส่ง หรือลดอัตราขยายของสายอากาศ เป็นต้น ท้ังนี้ การติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ ถือเป็นการ
ปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคด้วย 

3. ในกรณีท่ีผู้ใช้คลื่นความถ่ีได้ทําการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และปรับปรุง
ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติมตามค่าท่ีกําหนดแล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี กสทช.  
อาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน
เป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

4. ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้ต้ังสถานี 
วิทยุคมนาคม ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีให้แก่สํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

- พิกัดท่ีตั้งของสถานีฐาน (Latitude/longitude) และท่ีอยู่ 
- ความถ่ีใช้งาน และความกว้างแถบความถ่ี (Bandwidth) 
- กําลังส่งออกอากาศของสถานีฐาน (EIRP) 
- การแพร่นอกแถบของสถานีฐาน (Out of band emission) 
- ความสูงของสายอากาศภาคส่ง  
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- อัตราขยาย (Antenna gain) มุมก้มเงย (Elevation angle) และมุมอะซิมุธ (Azimuth 
angle) ของสายอากาศภาคส่ง 

- การสูญเสียในสายนําสัญญาณภาคส่ง (Cable loss)  

การดําเนินการของผู้ใช้คล่ืนความถ่ี 885-895 MHz  
ผู้ใช้คลื่นความถ่ี 885-895 MHz ให้ดําเนินการดังนี้ 
1. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีต้องดําเนินการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และปรับปรุงลักษณะ

ทางเทคนิค (Mitigation Techniques) ท่ีภาครับของสถานีฐาน เพ่ือกรองสัญญาณจากสถานีฐานใน
คลื่นความถ่ี 869-884 MHz ไม่ให้เข้ามาในภาครับของสถานีฐานของตน โดยให้มีค่าการลดทอนของ
วงจรกรอง และการลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

เทคโนโลยี 
การลดทอนของวงจรกรอง  
ท่ีความถี่ 869-884 MHz 

การลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิค
อ่ืนเพ่ิมเติม ท่ีความถี่ 869-884 MHz 

UMTS/LTE 900 ไม่ต่ํากว่า 40 dB 10-20 dB 
GSM-R 900 - 3-10 dB 

2. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีอาจใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรอง หรือการลดทอนจากการปรับปรุง
ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติมตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีเก่ียวข้องและ
สํานักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกัน โดยการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมการ
ลดทอนของสัญญาณ สามารถทําได้โดยปรับทิศทางของสายอากาศ เพ่ิมระยะห่างระหว่างสถานีฐาน 
ลดกําลังส่ง หรือลดอัตราขยายของสายอากาศ เป็นต้น ท้ังนี้ การติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ ถือเป็น 
การปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคด้วย 

3. ในกรณีท่ีผู้ใช้คลื่นความถ่ีได้ทําการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และปรับปรุง
ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนเพ่ิมเติมตามค่าท่ีกําหนดแล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี กสทช.  
อาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน
เป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

4. ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้ต้ังสถานี 
วิทยุคมนาคม ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีให้แก่สํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

- พิกัดท่ีตั้งของสถานีฐาน (Latitude/longitude) และท่ีอยู่ 
- ความถ่ีใช้งาน และความกว้างแถบความถ่ี (Bandwidth) 
- ระดับสัญญาณรบกวนในช่องความถ่ีเดียวกันท่ีทนได้ของสถานีฐาน ( In-band 

interference tolerance level) 
- ระดับสัญญาณรบกวนในช่องความถ่ีข้างเคียงท่ีทนได้ของสถานีฐาน (Adjacent 

Channel Interference (ACI) tolerance level)  
- ความสูงของสายอากาศภาครับ 
- อัตราขยาย (Antenna gain) มุมก้มเงย (Elevation angle) และมุมอะซิมุธ (Azimuth 

angle) ของสายอากาศภาครับ 
- การสูญเสียในสายนําสัญญาณภาครับ (Cable loss)  
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ภาคผนวก ข 
แนวทางในการดําเนินการป้องกันการรบกวนจากภาคส่งของสถานีฐานคล่ืนความถ่ี 935-940 

MHz ต่อภาครับของเครื่องลูกข่าย GSM-R คล่ืนความถ่ี 930-935 MHz 
 

เหตุผลความจําเป็น 
 เนื่องจากคลื่นความถ่ี 935-940 MHz อยู่ในช่องความถ่ีข้างเคียงกับคลื่นความถ่ี 930-935 

MHz ตามแผนความถ่ีวิทยุ 885-895/930-940 MHz ซ่ึงกําหนดให้ใช้งานสําหรับระบบคมนาคมขนส่ง
ทางรางท่ีต้องการความเชื่อถือได้ (Reliability) ท่ีสูง จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการป้องกัน 
การรบกวนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ดังนี้ 

การดําเนินการของผู้ใช้คล่ืนความถ่ี 935-940 MHz 
 ผู้ใช้คลื่นความถ่ี 935-940 MHz ให้ดําเนินการดังนี้ 
 1. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีต้องดําเนินการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และ/หรือ ปรับปรุง
ลักษณะทางเทคนิค (Mitigation Techniques) ท่ีภาคส่งของสถานีฐานท่ีอยู่ภายในระยะ 3 กิโลเมตร 
จากสถานีฐานของระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีใช้คลื่นความถ่ี 930-935 MHz เพ่ือกรองสัญญาณ
ของสถานีฐานคลื่นความถ่ี 935-940 MHz ท่ีอยู่ภายในระยะดังกล่าว ท่ีส่งแพร่นอกแถบออกมาท่ี 
คลื่นความถ่ี 930-935 MHz โดยให้มีค่าการลดทอนของวงจรกรอง (filter attenuation) และ/หรือ 
การลดทอนจากการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืน ดังนี้ 

ระยะจากระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีใช้
คลื่นความถี่ 930-935 MHz 

การลดทอนของวงจรกรอง และ/หรือการลดทอนจากการ
ปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืน ท่ีความถี่ 930-935 MHz 

ภายในระยะ 3 กิโลเมตร ไม่ต่ํากว่า 20 dB 
2. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีอาจใช้ค่าการลดทอนของวงจรกรอง หรือการลดทอนจากการปรับปรุง

ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีเก่ียวข้องและสํานักงาน 
กสทช. เห็นชอบร่วมกัน โดยการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคอ่ืน เพ่ือเพ่ิมการลดทอนของสัญญาณ 
สามารถทําได้โดยปรับทิศทางของสายอากาศ เพ่ิมระยะห่างระหว่างสถานีฐาน ลดกําลังส่ง  
หรือลดอัตราขยายของสายอากาศ เป็นต้น 

3. ในกรณีท่ีผู้ใช้คลื่นความถ่ีได้ทําการติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ (Filter) และ/หรือปรับปรุง
ลักษณะทางเทคนิคอ่ืนตามค่าท่ีกําหนดแล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี กสทช. อาจพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณี
ตามความเหมาะสม 

4. ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้ต้ังสถานี 
วิทยุคมนาคม ภายในระยะ 3 กิโลเมตร จากระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีใช้คลื่นความถ่ี 930-935 
MHz ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีให้แก่สํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

- พิกัดท่ีตั้งของสถานีฐาน (Latitude/longitude) และท่ีอยู่ 
- ความถ่ีใช้งาน และความกว้างแถบความถ่ี (Bandwidth) 
- กําลังส่งออกอากาศของสถานีฐาน (EIRP) 
- การแพร่นอกแถบของสถานีฐาน (Out of band emission) 
- ความสูงของสายอากาศภาคส่ง  
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- อัตราขยาย (Antenna gain) มุมก้มเงย (Elevation angle) และมุมอะซิมุธ (Azimuth 
angle) ของสายอากาศภาคส่ง 

- การสูญเสียในสายนําสัญญาณภาคส่ง (Cable loss)  

การดําเนินการของผู้ใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 930-935 MHz  
 1. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางต้องดําเนินการให้ระดับสัญญาณท่ี
เครื่องลูกข่าย GSM-R รับได้ (Minimum coverage level) ท่ีสายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R 
ไม่ต่ํากว่า -84 dBm ท่ีความน่าจะเป็นร้อยละ 95 ของพ้ืนท่ี/เวลา (95% place/time probability)  

 2. ผู้ใช้คลื่นความถ่ีอาจใช้ค่าระดับสัญญาณ ตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากผู้ใช้ 
คลื่นความถ่ีท่ีเก่ียวข้องและสํานักงาน กสทช. เห็นชอบร่วมกัน  

3. ในกรณีท่ีผู้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางราง 930-935 MHz ได้ใช้ระดับ
สัญญาณตามค่าท่ีกําหนดแล้ว แต่ยังเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ี กสทช. อาจพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตาม
ความเหมาะสม 

4. ให้ผู้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางท่ีขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม
หรือได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือได้รับอนุญาตให้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ส่งข้อมูลลักษณะทางเทคนิคของสถานีฐานทุกสถานีและเครื่องลูกข่ายทุก
เครื่องให้แก่สํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

สถานีฐาน GSM-R 
- พิกัดท่ีตั้งของสถานีฐาน (Latitude/longitude) และท่ีอยู่ 
- ความถ่ีใช้งาน และความกว้างแถบความถ่ี (Bandwidth) 
- กําลังส่งของสถานีฐาน 
- ความสูงของสายอากาศภาคส่ง  
- อัตราขยาย (Antenna gain) มุมก้มเงย (Elevation angle) และมุมอะซิมุธ (Azimuth 

angle) ของสายอากาศภาคส่ง 
- การสูญเสียในสายนําสัญญาณภาคส่ง (Cable loss)  
เครื่องลูกข่าย GSM-R 
- พ้ืนท่ีใช้งานเครื่องลูกข่าย GSM-R 
- ความถ่ีใช้งาน และความกว้างแถบความถ่ี (Bandwidth) 
- ระดับสัญญาณท่ีเครื่องลูกข่าย GSM-R รับได้ (Minimum coverage level) ท่ี

สายอากาศของเครื่องลูกข่าย GSM-R ท่ีความน่าจะเป็นร้อยละ 95 ของพ้ืนท่ี/เวลา 
(95% place/time probability) 

- อัตราส่วนของสัญญาณท่ีต้องการต่อสัญญาณรบกวน (C/(N+I)) ของเครื่องลูกข่าย 
GSM-R 

- ความสูงของสายอากาศภาครับ 


