สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่ ย่านความถี่ ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่ ย่านความถี่ ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร)
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่ ย่านความถี่ ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ประเด็น

๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

เห็นด้วยเพราะการใช้งานมีจานวนมากขึ้น

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

เห็นด้วยกับขอบข่ายที่นามาจัดสรร เพื่อให้นาความถี่มา
จัดสรรเพิ่มเติมได้มากขึ้น สาหรับการแบ่งความชัดเจน
ในช่วงของความถี่ ให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อป้องกันความสับสน
โดยให้กาหนดช่วงคลื่นความถี่สาหรับหน่วยงานราชการเป็น
เฉพาะ เช่น ทหาร ตารวจ ดับเพลิง ฯลฯ เพื่อป้องกันการใช้
ช่วงคลื่นความถี่ซ้าซ้อนโดยไม่ได้รับอนุญาต

กองพันทหารสารวัตรที่
ยืนยันตามเดิม ทั้งนี้ จะรับความเห็นดังกล่าวไว้
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ พิจารณาในการจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางการ
(แบบแสดงความคิดเห็นลง จัดสรรคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

เห็นด้วยในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ใหม่ ปรับปรุงให้
เป็นไปตามที่สหภาพโทรคมนาคมได้กาหนดไว้ เช่น
ประเทศไทยอยู่ใน Region 3 ควรปรับปรุงให้เป็นไปตามที่
ITU กาหนดไว้และในหัวข้อนี้ควรใส่ข้อความว่าการปรับปรุ ง
ให้เป็นไปตามแนวมาตรฐานสากล หรือตามที่ ITU กาหนด

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากโดยทั่วไปการกาหนดคลื่น
ความถีข่ องประเทศไทยต้องกาหนดให้สอดคล้อง
กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Union ITU) แต่ทั้งนี้ แต่ละประเทศสามารถกาหนดคลื่น
ความถีใ่ ห้แตกต่างจากที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศกาหนด เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การใช้คลื่นความถี่ภายในประเทศของ
ตนได้ ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและไม่ได้
รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีที่ดาเนินการ
สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ

เห็นด้วยกับการดาเนินงานตามขอบข่าย (ข้อ ๑)

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

เห็นด้วยกับขอบข่ายที่กาหนดขึ้นมาใหม่

ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ สุข ไพบูลย์ สถาบันการแพทย์
๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ฉุกเฉินแห่งชาติ (แบบ
แสดงความคิดเห็นลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๒. วัตถุประสงค์ของการ เกรงว่าจะเกิดการรบกวนกันมากขึ้น ถ้าบริหารไม่ดี
ปรับปรุงการใช้คลื่น
ตัวอย่างเช่นวิทยุชุมชน
ความถี่ (ข้อ ๓)

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณากากับดูแลให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

เห็นด้วย เพื่อให้มีช่องความถี่มากขึ้น รองรับกับจานวนผู้ขอ กองพันทหารสารวัตรที่
ใช้บริการคลื่นความถี่ และเพื่อแก้ปัญหากลุ่มพวกที่ใช้
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
ความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)
เพิ่ม ๓.๓ เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่ ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา - เห็นควรเพิ่มประเด็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่
โดยปรับแก้ข้อ ๓.๒ เป็นดังนี้ “เพื่อให้มีคลื่น
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
ความถีเ่ พียงพอในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
นารี (แบบแสดงความ
๓.๔ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และความ
สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ปลอดภัย (Security) ในการใช้งานคลื่นความถี่ในหน่วยงาน คิดเห็นลงวันที่ ๓๐
ประจาที่ สามารถรองรับความต้องการใช้คลื่น
มิถุนายน ๒๕๕๘)
ความถี่ของทุกภาคส่วนในระยะยาว รวมทั้ง
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ได้”
๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

- สาหรับประเด็นความยืดหยุ่น (Flexibility)
และความปลอดภัย (Security) นั้น ถึงแม้ว่าจะ
เป็นข้อพิจารณาที่มีความสาคัญก็ต าม แต่ก็
ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงการ
ใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้ จึงเห็นควรยืนยัน
ตามเดิม
ควรเพิ่มวัตถุประสงค์
๓.๓ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือตามที่ ITU
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด (ส่วนการจะเปลี่ยนให้เสร็จสมบูรณ์
ต้องใช้เวลาก็สามารถกาหนดให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เพื่อจะได้ไม่ต้องแก้ไขภายหลังซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ )

เห็นด้วย

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากโดยทั่วไปการกาหนดคลื่น
ความถี่ของประเทศไทยต้องกาหนดให้สอดคล้ อง
กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Union ITU) แต่ทั้งนี้ แต่ละประเทศสามารถกาหนดคลื่น
ความถี่ให้แตกต่างจากที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศกาหนด เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การใช้คลื่นความถี่ภายในประเทศของ
ตนได้ ตราบเท่าที่ไม่ก่อ ให้เกิดการรบกวนและไม่ได้
รับสิทธิคุ้มครองการรบกวนจากสถานีที่ดาเนินการ
สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ
-

๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)
คุณชาณณุวัฒน์ วงศ์วิศวะ รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณากากับดูแลให้
กร / สมาคมอาสาสมัคร เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป
เห็นด้วยกับการลดระยะห่างช่องความถี่ เพื่อเพิ่มจานวน
บรรเทาสาธารณะภัยแห่ง
ช่อง แต่ควรมีการตรวจสอบ ผู้ใช้ความถี่โดยไม่รับอนุญาต ที่
ประเทศไทย (แบบแสดง
ใช้ความถี่นอก ช่องความถี่ เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ได้รับอนุญาต
ความคิดเห็นลงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘)

เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด

ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ สุข ไพบูลย์ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (แบบ
แสดงความคิดเห็นลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๓. การดาเนินการของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิม (ข้อ ๔)
๑) กรณีผู้ได้รับ
มีหลักฐานพร้อม
อนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ที่มี
หลักฐานการ
อนุญาต และมี

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

๕

ประเด็น

การใช้คลื่น
ความถี่เป็นไป
ตามแผนความถี่
วิทยุ (ข้อ ๔.๑)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เดิมก่อน และควร
ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อป้องกันการใช้คลื่นความถี่ซ้าซ้อน และจึงนามา
จัดใหม่ เพื่อความเหมาะสม ควรอานวยความสะดวกให้กับผู้
ได้รับอนุญาตเดิมมากที่สุด

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

เห็นควรปรับแก้ถ้อยคาในข้อ 4.1 ดังนี้
“…ให้แจ้งความประสงค์ยื่นคาขอยืนยันการใช้คลื่น
ความถีต่ ามแบบที่สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด พร้อมแสดงหลักฐาน
การอนุญาต”
ข้อ 4.2 ดังนี้
“...ให้แจ้งความประสงค์ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ความถี่ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุในข้อ 2 หรือ
แผนความถี่วิทยุอื่น พร้อมทั้งยื่นคาขอปรับเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่ หรือคาขอจัดสรรคลื่นความถี่
ทดแทนคลื่นความถี่เดิม แล้วแต่กรณี ตามแบบที่
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กาหนด พร้อมและแสดงหลักฐานการอนุญาต”
ข้อ 5.1 และ 5.2 ดังนี้
“... ให้ แจ้งความประสงค์ ยื่นคา ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถี่ ตามแบบที่สานักงาน คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด....”
๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

และ ข้อ 6 ดังนี้
“ขั้นตอนการพิจารณา ความประสงค์ คาขอจัดสรร
คลื่นความถี…่ ”
ทั้งนี้ เพื่อกาหนดให้ผู้ใช้คลื่นความถี่ต้องยื่นคาขอ
ตามแบบที่สานักงานฯ กาหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จาเป็นครบถ้วนสาหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้เป็นปัจจุบัน
สาหรับประเด็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้
ได้รับอนุญาตเดิมมากที่สุดนั้น จะรับ ข้อคิดเห็นไว้
ประกอบการปฏิบัติงานต่อไป
คุณชาณณุวัฒน์ วงศ์วิศวะ
กร / สมาคมอาสาสมัคร
กรณีปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบ Duplex อาจทาให้เกิดความ บรรเทาสาธารณะภัยแห่ง
ไม่สะดวก เนื่องจากเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยมีลูกข่ายที่ ประเทศไทย (แบบแสดง
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และขาดความพร้อมในด้านเครื่องมือ
ความคิดเห็นลงวันที่ ๒๕
สื่อสาร และอาจไม่พร้อมในกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน ที่ต้องการ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ความคล่องตัวในการสื่อสาร

ร่างประกาศ เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ ข้อ 2.4.1 ได้
กาหนดว่า “ความถี่แบบเป็นคู่ สาหรับการทางาน
แบบดูเพลกซ์ (duplex operation) หรือ การ
ทางานแบบเซมิดูเพลกซ์ (semi-duplex
operation) ทั้งนี้ อาจใช้งานเป็นความถี่แบบไม่
เป็นคู่ 2 ความถี่ได้ด้วย” ดังนั้น สาหรับการใช้คลื่น
ความถี่เดิมในลักษณะไม่เป็นคู่ สาหรับการทางาน
แบบ Simplex ซึ่งใช้ความถี่อยู่ในกลุ่มที่กาหนดให้
เป็นความถี่แบบเป็นคู่นั้น สามารถใช้งานต่อไปได้
๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

โดยไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนเป็นการทางานแบบ
Duplex
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ระบบ VHF ๑๕๐.๔๗๕ , (RPT) ๑๖๗.๔๒๕ /
๑๗๒.๑๒๕ เมกะเฮิรตซ์ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ สทช
๕๐๑๓/๒๔๕๐๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑. การกาหนดความถี่ย่าน VHF สาหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่นในประเทศไทย ควรอนุญาตให้ใช้ได้
๑๔๔.๐๐๐ ถึง ๑๔๘.๐๐๐ MHz ตามที่สหภาพ
โทรคมนาคมกาหนดสาหรับ Region 3 ส่วน
ความถี่ที่ได้จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ใช้งาน ถ้ายัง
ไม่สามารถจะย้ายความถี่ออกไปใช้ความถี่นอกย่าน
สมัครเล่น ก็สามารถที่จะใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน
ได้
๒. ปัญหาเรื่องเครื่องวิทยุที่ไม่มีความถี่ที่กาหนดไว้
สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นย่าน VHF ที่เพิ่มจาก
๑๔๔.๐๐๐ – ๑๔๖.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ จะไม่มี
เครื่องในความถี่ที่กาหนดนี้ ซึ่งเครื่องวิทยุที่มีจะ

ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ สุข ไพบูลย์ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (แบบ
แสดงความคิดเห็นลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร - ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหาร
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
คลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗
๒๕๕๘)
กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของ
ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้กิจการวิทยุ
สมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔ –
๑๔๗ MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz
นั้น กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนด
กิจการวิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลัก
หรือกิจการรองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะ
ได้รับความคิดเห็นไว้ประกอบการพิจารณา
๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เป็น ๑๔๔.๐๐๐ – ๑๔๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ก็จะ
ทาให้มีการกระทาผิดได้โดยไม่ตั้งใจเพราะความ
อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง จึงควรอนุญาตให้
และยังคงห้ามใช้ไว้ก่อนจนกว่าจะเคลื่อนย้าย
ความถี่ที่หน่วยงานใช้อยู่ออกไป เมื่อมีความพร้อม
ด้านงบประมาณ
๒) กรณีผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ที่มี
หลักฐานการ
อนุญาต และมี
การใช้คลื่น
ความถี่ในย่าน
ความถี่นี้ แต่การ
ใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามแผนความถี่
วิทยุ (ข้อ ๔.๒)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ปรับปรุงตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติใน
โอกาสต่อไป
- สาหรับกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมที่สามารถปรับ
(tune) ความถี่ได้ในช่วง ๑๔๔ - ๑๔๘ MHz
นั้น จะรับข้อคิดเห็นไว้ประกอบการพิจารณา
กาหนดมาตรฐานทางเทคนิคและการแสดง
ความสอดคล้องตามมาตรฐานต่อไป

ควรมีการปรับให้ หรือจัดสรรคลื่นความถี่ที่ถูกต้องให้เพื่อให้
ง่ายต่อการควบคุม ซึ่งควรแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าช่วงความถี่
ใดเป็นของหน่วยงานใด โดยเอาหน่วยงานของรัฐบาลเป็น
หลัก

กองพันทหารสารวัตรที่
รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาจัดทา
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
(แบบแสดงความคิดเห็นลง ต่อไป
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

เห็นด้วยกับการจัดให้มีการใช้ความถี่ให้เป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุ เพื่อความเป็นมาตรฐาน ตามที่สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศได้กาหนด

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ปัจจุบันมีการปรับ Center frequency เลื่อนไปจากที่
หลักเกณฑ์กาหนด ต้องปรับให้ตรงตามที่กาหนดหรือไม่

คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
ต้องปรับปรุงให้ตรงตามที่แผนความถี่วิทยุกาหนด
(ความเห็นจากการประชุม
๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)
- การแจ้งความประสงค์จะต้องระบุความถี่ หรือให้ กสทช.
เลือกความถี่ให้
- หากย้ายจาก block S2 ไป D2 มีให้เลือกเป็นช่องความถี่
ที่เกิดขึ้นใหม่หรือไม่

คุณวิทิต ลิมป์ปิยาภิรมย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (ความเห็น
จากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

- ผู้ขอสามารถระบุได้ทั้งช่วงความถี่ที่ต้องการ
หรือความถี่ที่เฉพาะเจาะจงก็ได้ โดยในกรณี
ระบุเพียงช่วงความถี่ที่ต้องการ สานักงาน
กสทช. จะเลือกความถี่ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ขอ
ส่วนในกรณีผู้ขอระบุความถี่ที่เฉพาะเจาะจงมา
นั้น หากสามารถจัดสรรความถี่ดังกล่าวให้ได้
สานักงาน กสทช. ก็จะพิจารณาดาเนินการตาม
ความประสงค์ของผู้ขอ แต่หากไม่สามารถ
จัดสรรความถี่ดังกล่าวได้แล้ว สานักงาน
กสทช. ก็จะเลือกความถี่ที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ขอ
- สามารถเลือกช่องความถี่ที่เกิดขึ้นใหม่ ได้เมื่อ
ช่องความถี่ที่ติดกันทั้ง ๒ ข้างของช่องความถี่
ดังกล่าวได้มีการปรับลด Channel Spacing
เป็น ๑๒.๕ kHz แล้ว

สอบถามแนวทางปฏิบัติในกรณีนาความถี่ไปใช้งานแบบ
คุณสมหมาย สุขสุเมฆ
- กรณีนาความถี่ไปใช้งานแบบ Duplex ไม่ตรง
Duplex ไม่ตรงกับที่กาหนดไว้ และนาความถี่เดียวกันไปใช้ ธนาคารออมสิน
กับที่แผนความถี่วิทยุกาหนดไว้ ให้ดาเนินการ
งานแบบ Simplex ด้วย
(ความเห็นจากการประชุม
ปรับเปลี่ยนความถี่ให้ตรงกับที่แผนความถี่วิทยุ
๑๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

กาหนด โดยให้ปรับเปลี่ยนความถี่ให้ไปอยู่ใน
กลุ่มที่กาหนดเป็นความถี่แบบเป็นคู่
- ไม่แนะนาให้ใช้ความถี่เดียวกันสาหรับทั้ง
Simplex และ Duplex หากใช้งานในพื้นที่
เดียวกัน เนื่องจากอาจเกิดการรบกวนกันเองได้
ควรขอรับการจัดสรรความถี่แยกต่างหากจาก
กัน

เห็นด้วยกับการปรับปรุงตามแผนคลื่นความถี่ฉบับใหม่

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุในข้อ ๒. ให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๓ ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น การเดินทางไปจูนเครื่อง
ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทุกรายให้ตรงกับแผนความถี่ใหม่ ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เร่งรัดการดาเนินการ
ปรับเปลี่ยน เห็นควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้คลื่น

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) (แบบ
แสดงความคิดเห็นลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๑๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ความถี่และ/ค่าตอบแทนความถี่รายปี นับแต่ปีที่ประกาศฯ
มีผลใช้บังคับ
- กรณีรัฐวิสาหกิจก่อตั้งมานานแล้ว หากหาหลักฐาน
การอนุญาตไม่พบ จะใช้หลักฐานการเสีย
ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่แทนได้หรือไม่
- กสทช. มีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าทุกหน่วยงานใช้
Channel Spacing ๑๒.๕ kHz แล้ว

ผู้แทนการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (ความเห็น
จากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

- ไม่สามารถใช้หลักฐานการเสียค่าตอบแทนการ
ใช้คลื่นความถี่ได้ เนื่องจากการรับชาระ
ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ไม่ได้ถือเป็นการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงิน
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ จะมีหมาย
เหตุระบุว่า “การรับชาระค่าตอบแทนในการใช้
ความถี่วิทยุ ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ หากพบว่าไม่ได้รับการต่ออายุการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สานักงาน กสทช. จะ
คืนเงินดังกล่าว”
- ในการกากับดูแลนั้น สานักงาน กสทช. อาจสุ่ม
เฝ้าฟังการใช้คลื่นความถี่ สาหรับหน่วยงานที่ได้
แจ้งว่าได้ปรับลด Channel Spacing เป็น
๑๒.๕ kHz แล้ว หากพบว่าดาเนินการไม่
ถูกต้องก็จะมีมาตรการดาเนินการทางกฎหมาย
ต่อไป

๑๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๓) กรอบเวลาการ น่าจะเป็นปี ๒๕๖๕ เพราะต้องตั้งงบประมาณ และดูงบ
ดาเนินการ และ
ผูกพันของหน่วยงานด้วย
ระยะเวลาการ
อนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ (ข้อ ๔.๓)
เห็นด้วย และเหมาะสมกับเงื่อนเวลา

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ยืนยันตามเดิม ทั้งนี้ หากดาเนินการปรับเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่ไม่ทันกาหนด กสทช. จะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจ
พิจารณาความจาเป็นของหน่วยงานเป็นรายกรณี
ได้

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

เห็นด้วยกับระยะเวลาเสร็จสิ้น “แต่ควรเพิ่มว่ามีการ
ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา ยืนยันตามเดิม โดยสานักงาน กสทช. จะติดตาม
ปรับเปลี่ยนอย่างน้อย ๕๐% ของโครงข่ายทั้งหมดภายในปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร สอบถามการดาเนินการจากผู้ใช้คลื่นความถี่ที่ยัง
๒๕๖๐” เพื่อให้มีการใช้ช่วงระยะเวลาอย่างเหมาะสม
นารี (แบบแสดงความ
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
คิดเห็นลงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘)
เห็นด้วยที่กาหนดกรอบไว้ให้มีการให้เป็นไปตามแผนความถี่ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร โดยใช้เวลา ๕ ปี
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๑๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

๒๕๕๘)
เข้าใจว่า กสทช. จะไม่ชดเชย (subsidize) ให้แก่ผู้ใช้คลื่น
ความถี่ แต่หน่วยงานราชการบางหน่วยอาจดาเนินการไม่
ทันปี ๒๕๖๓

คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ยืนยันตามเดิม ทั้งนี้ หากดาเนินการปรับเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่ไม่ทันกาหนด กสทช. จะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจ
พิจารณาความจาเป็นของหน่วยงานเป็นรายกรณี
ได้

ดาเนินการหลังจากที่ประกาศมีผลใช้บังคับใช่หรือไม่

คุณวิทิต ลิมป์ปิยาภิรมย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (ความเห็น
จากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ผู้ใช้ต้องดาเนินการหลังจากประกาศมีผลใช้บังคับ
แต่หากสมัครใจจะดาเนินการก่อนที่ประกาศจะมี
ผลใช้บังคับก็สามารถดาเนินการได้

เห็นด้วยกับกรอบเวลาปี ๒๕๖๓ เพราะจะได้ขอความถี่ใหม่ คุณศรณ์รังสรรค์ วงศ์
ได้โดยเร็ว หากยิ่งยืดหยุ่นก็จะยิ่งยืดเยื้อ
สมุทร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)
๑๔

ประเด็น

๔) กรณีผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ที่มี
หลักฐานการ
อนุญาต ไม่
ดาเนินการ
ภายในกรอบ
เวลาที่กาหนด
(ข้อ ๔.๔)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

เห็นด้วย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

เห็นด้วย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (แบบ
แสดงความคิดเห็นลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

การทาหนังสือสอบถามอีกครั้ง และยื่นเงื่อนเวลาใช้บังคับ
แต่หากไม่ดาเนินการอีก ให้จัดสรรความถี่ใกล้เคียงให้ผู้
ได้รับอนุญาตเดือดร้อนน้อยที่สุด หากเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหลักฐานครบถ้วน เห็นควรผ่อนปรนไปเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมเพียงพอ

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ประกาศจะมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยเท่าเทียมกัน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติผ่อนปรนเป็นพิเศษสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ เนื่องจากคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทัง้ นี้ ร่างประกาศ
กาหนดเป็นการทั่วไปแล้วว่า หากผู้ได้รับอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ไม่ดาเนินการภายในกรอบเวลาที่
กาหนด ให้สานักงานฯ เสนอ กสทช. พิจารณา
ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามควรแก่
๑๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

กรณี ซึ่งหากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่มีเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอย่างยิ่งยวดที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ภายในกรอบเวลาที่กาหนดแล้ว
กสทช. ก็ย่อมใช้ดุลพินิจในการกาหนดมาตรการที่
เหมาะสมสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวตามควรแก่กรณีได้ต่อไป
เห็นด้วยที่กาหนดกรอบไว้ให้มีการให้เป็นไปตามแผนความถี่ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร โดยใช้เวลา ๕ ปี
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)
เห็นด้วยกับการดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นว่า กรณีการไม่ดาเนินการ บริษัท กสท โทรคมนาคม ยืนยันตามเดิม เนื่องจากร่างประกาศกาหนดให้
ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ภายในกรอบเวลาที่กาหนด กสทช. จากัด (มหาชน) (แบบ
กสทช. พิจารณายกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่น
จะยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ถือเป็นการละเมิด แสดงความคิดเห็นลงวันที่ ความถี่ตามควรแก่กรณี หากมีกรณีที่อาจกระทบ
๑๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ต่อสิทธิของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และผู้รับได้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีสิทธิใช้งาน
คลื่นความถี่ตามระยะเวลาของการสิ้นสุดใบอนุญาต
ประกอบกิจการ และกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้บริการในการ
ได้รับความคุ้มครองการใช้บริการโทรคมนาคมที่จะต้องมี
ความต่อเนื่องในการใช้บริการ และจะหยุดชะงักไม่ได้ ตาม
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ต่อสิทธิของผู้ใช้บริการในการได้รับความคุ้มครอง
การใช้บริการโทรคมนาคมที่จะต้องมีความต่อเนื่อง
ในการใช้บริการ และจะหยุดชะงักไม่ได้แล้วนั้น
กสทช. ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจในการบรรเทา
เยียวยาที่เหมาะสมแก่กรณีนั้นได้

๔. การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ (ข้อ ๕)
๑) กรณีผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ที่มี
หลักฐานการ
อนุญาต และมี
การใช้คลื่น
ความถี่ในย่าน
ความถี่นี้ (ข้อ
๕.๑)

ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ เพื่อให้เป็นระเบียบอันเดียวกัน

กองพันทหารสารวัตรที่
สานักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบ
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แบบใหม่ เพื่อให้
(แบบแสดงความคิดเห็นลง เป็นแบบแผนเดียวกันต่อไป
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ปรับ channel spacing เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะขอความถี่
ใหม่ได้

คุณศรณ์รังสรรค์ วงศ์
สมุทร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ความเห็นจากการประชุม

ผู้ที่มีการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่นี้ อยู่เดิม
จะต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่
ของตนเองให้ครบถ้วนทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถ
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ได้
๑๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)
เห็นควรอนุญาต

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

คุณวิชญ์ สังวรโยธิน
Triple Technic
Communication
- จะให้ดาเนินการเช่นไร ?
Ltd.,Part. (เอกสารแสดง
- ทาง กสทช. มีเอกสาร ให้ตรวจสอบ ตรวจค้น ต้นฉบับ ได้ ความคิดเห็นลงวันที่ ๑๑
หรือไม่ อย่างไร ?
กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๑. หากความถี่ได้รับอนุญาต เป็นการอนุญาตของ
หน่วยงานดั้งเดิม และ ไม่สามารถหาเอกสารมายืนยันได้

๒. หากการอนุญาต ใช้ความถี่ เป็นของหน่วยงานดั้งเดิม
ปัจจุบันหน่วยงานนั้นได้มีการยุบไปแล้ว ทรัพย์สิน ได้มีการ

-

- นอกจากหนังสืออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว
อนุโลมให้ใช้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ใช้, ตัง้ ) เป็น
หลักฐานประกอบการแสดงสิทธิการได้รับอนุญาต
ได้
- ในกรณีที่ผู้ใช้คลื่นความถี่ไม่สามารถหาหลักฐาน
การอนุญาตมาแสดงได้ สานักงาน กสทช. อาจ
ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของสานักงาน โดย
หากไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลสานักงานด้วยแล้ว
๑๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

โอนย้ายมายังหน่วยงานใหม่
- ต้องดาเนินการเช่นไร ?
- ต้องเข้าไปอยู่ในส่วนของ การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ใหม่ หรือไม่ ?
- จะได้รับความถี่เดิม มาใช้งานหรือไม่ อย่างไร ?

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

จะถือว่าไม่มีสิทธิได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ใช้คลื่นความถี่
จะต้องดาเนินการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
- หากมีกฎหมายบัญญัติให้โอนหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานเดิมมาเป็นของหน่วยงานใหม่ ให้ถือ
เป็นการได้รับโอนคลื่นความถี่เดิมมาใช้งาน

ดาเนินการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ได้
หน่วยงานราชการที่จะขอความถี่เพิ่มเติมแบบ duplex ต้อง ผู้แทน บจ.อินเตอร์ ซิส
เท็ม คอมมิวนิเคชั่น
หลังจากได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ดาเนินการอย่างไร
(ความเห็นจากการประชุม ความถีเ่ ดิมเสร็จสิ้นแล้ว
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)
๒) กรณีผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ใน
ย่านความถี่นี้
(ข้อ ๕.๒)

ควรหาทางออกโดยใช้ความถี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

๕. หลักเกณฑ์การ
ควรแบ่งช่วงความถี่ ให้อยู่ในลักษณะข่ายใกล้เคียงกันกับ
พิจารณาจัดสรรคลื่น
ประโยชน์ใช้สอย เพื่อแบ่งความชัดเจน

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)
กองพันทหารสารวัตรที่
รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาจัดทา
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
๑๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

(แบบแสดงความคิดเห็นลง ต่อไป
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ความถี่ (ข้อ ๖)

ประเด็นอื่นๆ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

เห็นควรให้มีการดาเนินการตามกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

ย่านความถี่ ๑๓๗-๑๗๔ MHz หน่วยงานเพื่อความมั่นคง
ของรัฐได้มีการประชุม โดยคณะอนุกรรมการประสานงาน
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐแล้ว มีการจัดกลุ่มความถี่ เพื่อ
รองรับความถี่ที่เป็นความถี่ที่เป็นคู่ และความถี่ที่ไม่เป็นคู่
จานวน ๔ บล็อก รองรับอุปกรณ์ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ที่
มีปัญหาการปรับเรื่อง Channel Spacing ได้ และการปรับ
สายอากาศบนสถานีแม่ข่าย ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อ
มิให้เกิดปัญหาร่วมเฉพาะ สาหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ กับทางสานักงาน กสทช.

กรมการทหารสื่อสาร
รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาจัดทา
(หนังสือเลขที่ กห ๐๔๔๒/ หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
๔๕๑๐ ลงวันที่ ๙
ต่อไป
กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๒๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ถึงแม้ว่าในทางเทคนิคแล้ว เราจะสามารถแบ่งให้ channel
spacing มีค่า ๑๒.๕ kHz แต่ในทางปฏิบัติ หากมีการ
นาเอาช่องที่ติดกันไปใช้งานในพื้นที่เดียวกัน จะยังคงมีการ
รบกวนกันระหว่างช่องข้างเคียงอยู่บ้าง โดยผู้ที่ได้รับ
อนุญาตอาจจะอ้างสิทธิการได้รับอนุญาตโดยไม่คานึงถึง
ผลเสียดังกล่าว (หรือไม่ทราบว่าสร้างการรบกวน)

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี (แบบแสดงความ
คิดเห็นลงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘)

รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาจัดสรรคลื่น
ความถีต่ ่อไป ทั้งนี้ ช่องความถี่ที่เกิดขึ้นใหม่ไม่
จาเป็นต้องใช้งานโดยหน่วยงานเดียวกันกับช่อง
ความถีข่ ้างเคียง โดย กสทช. อาจพิจารณาจัดสรร
ให้หน่วยงานอื่นใช้ช่องความถี่ที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่
ต่างกันได้

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่
ผ่านมานั้น ในส่วนของตารางกาหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔
– ๑๔๗ MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz
นั้น กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนดกิจการ
วิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลักหรือกิจการ
รองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะได้รับความคิดเห็น

ดังนั้น ช่องใหม่ที่เกิดขึ้น “จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่ใน
หน่วยงานเดียวกับช่องข้างเคียง” ทั้งนี้ เมื่อเกิดมีการรบกวน
ขึ้นจะยังคงสามารถจัดสรรให้ไปใช้ต่างพื้นที่กันได้
๑. ในการพิจารณาความถี่สาหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่นตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศได้กาหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน Region 3
ได้กาหนดให้ประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
ใช้ความถี่ย่าน VHF ในช่วง ๑๔๔.๐๐๐ –
๑๔๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ประเทศไทยควรกาหนด
ตามที่ ITU กาหนดไว้ เพราะต่อไปประเทศเพื่อน
บ้านได้ปฏิบัติตามที่ ITU กาหนดก็จะเกิดการ
รบกวนกับการใช้งานของหน่วยงานในประเทศไทย
๒. ความเห็นควรกาหนดให้นักวิทยุสมัครเล่นไทยได้

๒๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

สิทธิในการใช้ความถี่ ๑๔๔.๐๐๐ – ๑๔๘.๐๐๐
เมกะเฮิรตซ์ และกาหนดให้หน่วยงานที่ใช้ในช่วง
๑๔๖.๐๐๐ – ๑๔๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ จะต้อง
เปลี่ยนความถี่ออกไปที่ความถี่อื่นที่เป็นของ
หน่วยงานในเวลา ๓-๕ ปี โดยมีการจัดตั้ง
งบประมาณสาหรับการนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพราะประเทศไทยได้มีปัญหา
หลายเรื่องในการที่ไม่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เช่น ด้านการบิน และ
เรือประมงไทย เป็นต้น

ไว้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติในโอกาสต่อไป

- มีปัญหาในการทางาน เนื่องจากความถี่สาหรับหน่วยงาน
สาธารณกุศลใช้ ๓ ช่องความถี่เดียวกันทั่วประเทศ
หน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดกันแต่ใช้ความถี่เดียวกันจะมี
ผลกระทบหรือไม่

คุณกฤษณ์ธรรม กสิกร
รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
รังสรรค์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เกีย่ วกับคลื่นความถี่สาหรับกิจการป้องกันและ
(ความเห็นจากการประชุม บรรเทาสาธารณภัยต่อไป
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

- องค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกาไร จะพิจารณา
ลดหย่อนค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้ได้หรือไม่
- จะขยายความถี่สาหรับหน่วยงานสาธารณกุศลเมื่อใด
- หากหน่วยงานสาธารณกุศลจะขอใช้ Repeater จะทาได้

ว่าที่ ร.ต. กรกช เคทอง
- รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณา
มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี
ดาเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่สาหรับกิจการ
(ความเห็นจากการประชุม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป
๒๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เลยหรือไม่
- อยากให้ตรวจสอบว่าแต่ละมูลนิธิจ่ายค่าตอบแทนการใช้
คลื่นความถี่หรือไม่
- หากจะให้อนุญาตเป็นรายปี และต้องเปลี่ยนช่องความถี่ใน
ปีถัดไปนั้น ไม่เห็นด้วย

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

- หน่วยงานสาธารณกุศลยังไม่สามารถใช้
Repeater ได้ เนื่องจากตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งข่ายสื่อสารในกิจการ
เพื่อสาธารณกุศล ได้อนุญาตให้ใช้ความถี่
สาหรับการติดต่อสื่อสารแบบซิมเพลกซ์เท่านั้น
โดยยังสามารถใช้ความถี่เดิมได้ต่อไป จนกว่า
จะมีการปรับปรุงประกาศดังกล่าว แต่ต้องปรับ
Channel Spacing เป็น ๑๒.๕ kHz ทั้งนี้ ได้
ปรับแก้ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ โดยเพิ่มถ้อยคาให้ชัดเจนดังนี้ “4.3
สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ที่มี
หลักฐานการอนุญาต และมีการใช้คลื่นความถี่
ในกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่
ย่านความถี่ 137-174 MHz ซึง่ เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งข่าย
สื่อสารในกิจการเพื่อสื่อมวลชน ประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งข่ายสื่อสารใน
กิจการเพื่อสาธารณกุศล ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ และ
๒๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
และการกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง
สาหรับการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชาชน ให้ปรับลด
ระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel
spacing) จาก 25 kHz เหลือเท่ากับ 12.5 kHz
(Narrowbanding) โดยใช้ความถี่กลาง
(center frequency) เป็นค่าเดิม โดยยื่นคาขอ
ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามแบบที่
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติกาหนด พร้อมแสดงหลักฐานการ
อนุญาต”
- สานักงาน กสทช. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่ง
อาจมีการทบทวนระยะเวลาการอนุญาต จาก
รายปีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น แต่ทั้งนี้
โดยทั่วไปหากมีการขยายเวลาการอนุญาต จะ
ไม่ได้กาหนดให้มีการปรับเปลี่ยนช่องความถี่
เว้นแต่มีความจาเป็น
๒๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ใช้ความถี่ร่วมกับมูลนิธิอื่น ทาให้มีปัญหาในการ
ประสานงาน
- อยากให้ลดค่าใช้จ่ายจากรายเดือนเป็นรายปี เป็นเครื่อง
แม่ข่ายตัวละ ๑,๐๐๐ บาท เครื่องลูกข่ายตัวละ ๑๐๐ บาท
ประกาศเรื่องความถี่กลางระบุความถี่ ๔ ความถี่ในย่าน
VHF และหน่วยงานโปรแกรมความถี่กลางไว้ในเครื่องแล้ว
ให้ดาเนินการอย่างไร

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

คุณไพศาล ฤทธิ์เรืองไกร รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
มูลนิธิสยามรวมใจ
เกีย่ วกับคลื่นความถี่สาหรับกิจการป้องกันและ
(ความเห็นจากการประชุม บรรเทาสาธารณภัยต่อไป
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)
คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ความถี่กลางเดิม ๔ ช่องความถี่นั้นยังใช้ได้ต่อไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
และการกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง สาหรับ
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และประชาชน จนกว่าจะมีการปรับปรุงประกาศ
ดังกล่าว แต่ต้องปรับ Channel Spacing เป็น
๑๒.๕ kHz ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ร่างหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ โดยเพิ่มถ้อยคาให้
ชัดเจนดังนี้ “4.3 สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต และมีการใช้
คลื่นความถีใ่ นกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ประจาที่ ย่านความถี่ 137-174 MHz ซึง่ เป็นไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งข่าย
สื่อสารในกิจการเพื่อสื่อมวลชน ประกาศ กสทช.
๒๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสา
ธารณกุศล ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตและการกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ และประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลการใช้
คลื่นความถี่กลางสาหรับการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ให้ปรับลด
ระยะห่างของช่องความถี่ที่อยู่ติดกัน (channel
spacing) จาก 25 kHz เหลือเท่ากับ 12.5 kHz
(Narrowbanding) โดยใช้ความถี่กลาง (center
frequency) เป็นค่าเดิม โดยยื่นคาขอปรับเปลี่ยน
การใช้คลื่นความถี่ตามแบบที่สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาหนด
พร้อมแสดงหลักฐานการอนุญาต”

๒๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองคลื่น
ความถี่ แต่มีภารกิจการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนใน
กิจการการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยผ่านคลื่นความถี่กลาง
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
สมควรที่จะสนับสนุนให้มีการประสานงานการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุเชื่อมโยงกันระหว่าง คลื่นความถี่กลางของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลื่นความถี่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คลื่นความถี่ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนอื่น ๆ
คลื่นความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่น รวมถึงคลื่นความถี่ของ
หน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อให้เกิดการผนึกกาลัง และ
พร้อมสนับสนุนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของชาติ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

สานักงานสภาความมั่นคง รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
แห่งชาติ (แบบแสดงความ เกีย่ วกับคลื่นความถี่สาหรับกิจการป้องกันและ
คิดเห็นลงวันที่ ๒๙
บรรเทาสาธารณภัยต่อไป
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้อุตสาหกรรมใน
ประเทศมีโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยอาจมีการ
กาหนดคลื่นความถี่วิทยุเพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นการ
เฉพาะ

๒๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่
ตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉินปี ๒๕๕๑ ปัจจุบัน สถาบัน
ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ไปแล้วในระบบ VHF 3 ความถี่
และในปี ๒๕๕๙ สถาบันฯได้รับงบประมาณในการวาง
ระบบสื่อสารระบบ ROIP จานวน ๗๙ ศูนย์สั่งการทั่ว
ประเทศจึงมีความจาเป็นต้องได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่
เพิ่ม เติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั่ว
ประเทศซึ่งปัจจุบันยังมีการใช้คลื่นความถี่ทับซ้อนระหว่าง
พื้นทีกันอยู่เป็นจานวนมาก

ว่าที่ร้อยเอกอรรณพ สุข
ไพบูลย์ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (แบบ
แสดงความคิดเห็นลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมสาหรับผู้ใช้
คลื่นความถี่เดิมสามารถยื่นคาขอได้เมื่อได้
ดาเนินการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่เดิมแล้ว
นอกจากนั้น ในกรณีย่านความถี่ VHF นี้ ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี Digital ได้ตามความ
เหมาะสม

ปี ๒๕๕๙ สถาบันฯมีความประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานนา
ร่องในการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารระบบ Digital ตาม
แผนพัฒนาของ กสทช. จึงขอความกรุณาและความ
อนุเคราะห์ในการจัดดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศด้วย
ส่วนแผนการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่และแผน
โครงข่ายสื่อสารเพิ่มเติมจะจัดส่งให้ภายหลัง

๒๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

หน่วยงานเอกชนที่เช่าใช้บริการวิทยุคมนาคมจาก บมจ.
กสท โทรคมนาคม จะไม่สามารถขอใช้ได้ต่อไปใช่หรือไม่

ผู้แทนหน่วยงานเอกชน
ยังใช้งานได้ แต่ต้องดาเนินการปรับเปลี่ยนการใช้
(ความเห็นจากการประชุม คลืน่ ความถี่ตามที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔ ดาเนินการ
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ร่างประกาศจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเร็วที่สุด
เมื่อใด

น.ท. มนูศักดิ์ ปรีชาพร
ต้นปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
ร.น. สถาบันเทคโนโลยี
กทค. และ กสทช.
ป้องกันประเทศ
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานราชการที่มีองค์กรขนาดใหญ่บาง
หน่วยงานได้รับอนุญาตความถี่ห่างกันมาก การ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ควรให้ความถี่ของ
หน่วยงานเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เสา
อากาศใช้งานได้ ไม่ทาให้เครื่องมือสื่อสารเสียหาย
- หน่วยงานสาธารณกุศลมีเป็นจานวนมาก ปัจจุบันมี
การแบ่งเขตรับผิดชอบ เวลามีอุบัติเหตุในเขตที่
รับผิดชอบหรือมีการประสานงานบริเวณรอยต่อ
ระหว่างเขต ช่องความถี่ ๓ ช่องไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน ควรมี ๖ ช่องทั่วประเทศ
- เห็นว่าหน่วยงานสาธารณกุศลไม่จาเป็นต้องใช้
Repeater เพราะปัจจุบันการใช้งานหนาแน่น
ออกอากาศครอบคลุมบริเวณกว้างอยู่แล้ว หากใช้
Repeater จะยิ่งไปไกลเกิน
- ควรประกาศให้มูลนิธิมาอบรม synthesizer ให้
ถูกต้อง ส่งข้อมูลประวัติ ชนิดรถอาสา เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ เช่น ตารวจ สามารถตรวจสอบได้

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

คุณศราวุฒิ พิทักษสินากร - รับความเห็นกรณีเสนอให้ความถี่ของหน่วยงาน
(ความเห็นจากการประชุม เดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไว้ประกอบการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ต่อไป
มิถุนายน ๒๕๕๘)
- รับความเห็นประเด็นหน่วยงานสาธารณกุศลไว้
พิจารณาประกอบการดาเนินการเกี่ยวกับคลื่น
ความถี่สาหรับกิจการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่อไป

๓๐

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่ ย่านความถี่ ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ประเด็น

๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความถี่ ๑๓๗-๑๗๔ MHz มีความถี่ที่ใช้งานด้วยกัน ๕
ลักษณะ ได้แก่ ๑. ความถี่แบบเป็นคู่ ๒. ความถี่เดี่ยว ๓.
กิจการวิทยุสมัครเล่น ๔. กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
และ ๕. กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล โดยแต่ละความถี่แทรก
กันอยู่ภายในช่วง ๑๓๗-๑๗๔ น่าจะแบ่งออกเป็นห้วงได้
อย่างชัดเจนกว่านี้

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

- ปรับแก้ประเด็นขอบข่าย และการกาหนดช่อง
ความถี่ (ข้อ 2.1) โดยระบุช่วงความถี่ย่อยด้วย
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
“ในช่วง 137-144 MHz 147-149.9 MHz
150.05-156 MHz 157.45-160.6 MHz 160.975
– 161.475 MHz และ 162.05-174 MHz”
- เพื่อป้องกันการรบกวนกับกิจการอื่น จึงแก้ไขโดย
เว้นช่องความถี่ที่ติดกับกิจการอื่นในกลุ่มความถี่
S3, S4, S5, S6 และ S7

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

เห็นควรให้ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖

-

๓๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)
๒. การกาหนดช่องความถี่ (ข้อ ๒)
๑) ย่านความถี่ (ข้อ
๒.๑)

ลักษณะใช้งาน ๕ ลักษณะ แต่มีความถี่ที่แทรกในความถี่
๑๓๗-๑๗๔ MHz โดยไม่สามารถแยกออกอย่างชัดเจน หาก
จัดสรรทั้งหมด ก็ควรแยกออกจากันอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่ม
ช่องความถี่รองรับให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ขอใช้
บริการอื่นๆ แต่ควรกาหนดกลุ่มช่องความถี่ไว้ชัดเจนว่าช่วง
นี้สาหรับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

กองพันทหารสารวัตรที่
ยืนยันตามเดิม ทั้งนี้ จะรับความเห็นไว้
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ประกอบการพิจารณาจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนว
(แบบแสดงความคิดเห็นลง ทางการจัดสรรคลื่นความถี่ต่อไป
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

การยกเว้นนั้นควรยกเว้นความถี่ในช่วง ๑๔๔-๑๔๘ MHz
เพื่อเป็นแผนที่เป็นไปตามที่ ITU กาหนดให้สาหรับวิทยุ
สมัครเล่นใน Region 3

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่
ผ่านมานั้น ในส่วนของตารางกาหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔
– ๑๔๗ MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz
๓๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

นั้น กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนดกิจการ
วิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลักหรือกิจการ
รองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะได้รับความคิดเห็น
ไว้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติในโอกาสต่อไป
ช่วงความถี่ ๑๔๘ – ๑๔๙.๙ MHz อาจไปรบกวนกับความถี่ คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
ดาวเทียมแบบ LEO
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ และตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๘) ในส่วนเชิงอรรถที่ ๕.๒๑๙ กาหนด
ว่า ในช่วงความถี่ ๑๔๘ – ๑๔๙.๙ MHz กิจการ
เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (Mobile Satellite
Service – MSS) ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาและการดาเนินกิจการประจาที่และกิจการ
เคลื่อนที่ ดังนั้น กิจการประจาที่และกิจการ
เคลื่อนทีซ่ ึ่งเป็นกิจการหลักย่อมมีสิทธิใช้งานช่วง
ความถี่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ได้มีข้อกาหนดในการ
ป้องกันการรบกวนระหว่างกิจการประจาที่และ
กิจการเคลื่อนที่ กับกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
แล้ว ตามประกาศ กทช. เรื่อง ข้อกาหนดทาง
เทคนิคของการใช้ความถี่วิทยุร่วมกันระหว่าง
๓๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมและกิจการอื่น ไว้แล้ว
มีบางความถี่ในกลุ่ม S6 และ S7 ทับซ้อนกับความถี่ WX
สาหรับรับข่าวอากาศในการเดินเรือ ควรต้องมีการปรับแก้

เรือเอก นพดล แก้ว
นพรัตน์ (ความเห็นจาก
การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นฯ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

เห็นควรยืนยันตามเดิม เนื่องจากความถี่ WX
ตามที่ระบุไว้นั้น เป็นความถี่รับข่าวพยากรณ์
อากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา มิใช่
ความถี่ที่ใช้งานเป็นสากล โดยสาหรับในประเทศ
ไทยนั้น ไม่ได้มีการใช้ความถี่ดังกล่าวในการรับข่าว
พยากรณ์อากาศ ทั้งนี้ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลย่านความถี่ VHF ที่มา
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา แม้ว่าจะ
สามารถปรับ (tune) ความถี่ไปยังช่อง WX ต่างๆ
ได้ แต่เมื่อนามาใช้ในประเทศไทยแล้วจะไม่
สามารถรับข่าวพยากรณ์อากาศได้

ใน ITU Region 3 ย่านความถี่สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ครอบคลุมถึงความถี่ ๑๔๘ MHz จึงควรพิจารณากาหนดให้
สอดคล้องกับ ITU ในอนาคต (๕-๑๐ ปี) และขอให้คานึงถึง
การรบกวนกับกิจการอื่นของประเทศเพื่อนบ้านด้วย

คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่
ผ่านมานั้น ในส่วนของตารางกาหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔
๓๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

– ๑๔๗ MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz
นั้น กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนดกิจการ
วิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลักหรือกิจการ
รองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะได้รับความคิดเห็น
ไว้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติในโอกาสต่อไป
ITU กาหนดความถี่ ๑๔๔-๑๔๘ MHz เป็นกิจการวิทยุ
สมัครเล่น หลังปี ๒๕๖๓ จะมีการปรับแผนหรือไม่ หากมี
การปรับอีก ควรกาหนดแผนไปเลย โดยไม่จาเป็นต้องอนุมัติ
ให้ใคร

คุณศรณ์รังสรรค์ วงศ์
สมุทร กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่
ผ่านมานั้น ในส่วนของตารางกาหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔
– ๑๔๗ MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz
นั้น กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนดกิจการ
วิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลักหรือกิจการ
รองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะได้รับความคิดเห็น
ไว้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติในโอกาสต่อไป

๓๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

- มาตรฐานเครื่องวิทยุสมัครเล่นใหม่จะให้ย่าน ๑๔๔
– ๑๔๗ MHz หรือ ๑๔๔ – ๑๔๘ MHz แต่ไม่ให้ใช้
๑๔๗ – ๑๔๘ MHz จนกว่าหน่วยงานที่ใช้ความถี่
ในช่วง ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz จะย้ายออก
- ความถี่ของสถานีตารวจหลายแห่งใช้ช่องความถี่
เดียวกับช่อง Marine Band ซึ่งหากใช้ตามบริเวณ
แม่น้าความถี่จะทับซ้อนกัน ควรให้ความรู้และหา
วิธีสร้างกลุ่มความถี่สาหรับสถานีตารวจต่างๆ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

-

คุณศราวุฒิ พิทักษสินากร - ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหาร
(ความเห็นจากการประชุม
คลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๕๘)
กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของ
ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ.
๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้กิจการวิทยุ
สมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔ – ๑๔๗
MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz นั้น
กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนดกิจการ
วิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลักหรือ
กิจการรองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะได้รับ
ความคิดเห็นไว้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติในโอกาส
ต่อไป
๓๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

- เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่
ทางบกและกิจการประจาที่ ที่ใช้งานซ้อนทับ
กับย่านความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ตามภาคผนวก ๑๘ ของข้อบังคับวิทยุระหว่าง
ประเทศ (ย่านความถี่ 156-157.45 MHz,
160.6-160.975 MHz และ 161.4875162.05 MHz) ไม่ตรงกับที่ร่างแผนความถี่วิทยุ
กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่
กาหนด จึงต้องดาเนินการปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถีด่ ้วย ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ถ้อยคาในร่าง
หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้มีความชัดเจนดังนี้
“4.2 สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ที่มีหลักฐานการอนุญาต และมีการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ประจาที่ ย่านความถี่นี้ 137-174 MHz แต่การ
ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผน
ความถี่วิทยุในข้อ 2...”
มี ความถี่ Marine Band บางความถี่ ที่มีการ Reused ให้ คุณวิชญ์ สังวรโยธิน
หน่วยงาน ไปใช้งาน เช่น ตาม ตาราง S 7 ( หน้า ๒๘ ) Triple Technic

- คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่าน
ความถี่ VHF ที่เป็นสากลนั้น เป็นไปตาม
๓๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

และ บางหน่วยงาน ใช้ใน ความถี่ ของ
Marine Band
โดยตรง และ มี บางหน่วยงาน ใช้ในความถี่
AIS (
Automatic Identification System ) ซึ่งเป็น ระบบ
ติดตามเรือ
๑. ความถี่ WX ที่ 08 ความถี่ 161.6500 MHz.
๒. ความถี่ WX ที่ 09 ความถี่ 161.7750 MHz.
๓. ความถี่ WX ที่ 02 ความถี่ 162.4000 MHz.
๔. ความถี่ WX ที่ 04 ความถี่ 162.4250 MHz.
๕. ความถี่ WX ที่ 05 ความถี่ 162.4500 MHz.
๖. ความถี่ WX ที่ 03 ความถี่ 162.4750 MHz.
๗. ความถี่ WX ที่ 06 ความถี่ 162.5000 MHz.
๘. ความถี่ WX ที่ 07 ความถี่ 162.5250 MHz.
๙. ความถี่ WX ที่ 01 ความถี่ 162.5500 MHz.
๑๐. ความถี่ WX ที่ 10 ความถี่ 163.2750 MHz.
ยังมี ความถี่ความถี่ Prepper
๑. ความถี่ Emergency
๒. ความถี่ Prepper
๓. ความถี่ Amature
๔. ความถี่ CB
ที่ทับซ้อนกัน ซึ่งน่าจะกาหนด แผนการใช้งานความถี่
(
ล่วงหน้า) ไว้เพื่อจะได้นามาใช้งานให้ถูกต้อง ตาม กิจกา ร
และ ภารกิจ ได้
จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว ทาให้ทราบว่า

Communication
Ltd.,Part. (เอกสารแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ภาคผนวก ๑๘ ของข้อบังคับวิทยุระหว่าง
ประเทศ คือ ย่านความถี่ 156-157.45 MHz,
160.6-160.975 MHz และ 161.4875162.05 MHz
- เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่
ทางบกและกิจการประจาที่ ที่ใช้งานซ้อนทับ
กับย่านความถี่สาหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
ตามภาคผนวก ๑๘ ของข้อบังคับวิทยุระหว่าง
ประเทศ ไม่ตรงกับที่ร่างแผนความถี่วิทยุ
กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่
กาหนด จึงต้องดาเนินการปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถีด่ ้วย ทั้งนี้ ได้ปรับแก้ถ้อยคาในร่าง
หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้มีความชัดเจนดังนี้ “4.2 สาหรับผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ที่มีหลักฐานการ
อนุญาต และมีการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
เคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจาที่ ย่าน
ความถีน่ ี้ 137-174 MHz แต่การใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุในข้อ
2...”
๓๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๑. ความถี่ Marine Band นั้นมีการใช้งานในช่วง
ความถี่ใดบ้าง
๒. ในประเทศไทย ได้มีการ นา ระบบ
Reused
ความถี่ มาใช้งาน ทาให้เกิดผลกระทบต่อกิจการ
เดินเรือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ พนักงานวิทยุ
โทรศัพท์ / พนักงานวิทยุ โทรเลข เดินเรือระหว่าง
ประเทศ
จึงขอให้ทาง กสทช. พิจารณา
๑. ปรับปรุงความถี่ให้ถูกต้อง กับกิจการ
๒. จาก ตารางความถี่ ทาให้เห็นว่า ในแต่ละ
หน่วยงานมีการใช้งานในช่องความถี่ที่ไม่น่าจะ
ถูกต้อง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนความถี่ นั้นเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง เห็นควรประกาศ / หนังสือเวียน ให้ทุก
หน่วยงาน ทั้งต้นสังกัด และ หน่วยงานย่อย ได้เพื่อ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
๒) ระยะห่างของ
ขอดูการใช้งานในระยะแรกก่อนว่าจะมีผลอย่างไร
ช่องความถี่ที่อยู่
ติดกัน (channel
spacing) (ข้อ

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

- กรณีความถี่ WX นั้น เป็นความถี่รับข่าว
พยากรณ์อากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา มิใช่ความถี่ที่ใช้งานเป็นสากล โดย
สาหรับในประเทศไทยนั้น ไม่ได้มีการใช้ความถี่
ดังกล่าวในการรับข่าวพยากรณ์อากาศ ทั้งนี้
สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางทะเลย่านความถี่ VHF ที่มาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา แม้ว่าจะสามารถ
ปรับ (tune) ความถี่ไปยังช่อง WX ต่างๆ ได้
แต่เมื่อนามาใช้ในประเทศไทยแล้วจะไม่
สามารถรับข่าวพยากรณ์อากาศได้ ดังนั้น กรณี
ความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ
ประจาที่ ตรงกับความถี่ WX นั้น เห็นควร
ยืนยันตามเดิม
สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

๓๙

ประเด็น

๒.๒)

๓) อัตราการส่ง
ข้อมูล (data
rate) กรณีที่ใช้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

แต่เดิมความห่าง ๒๕ kHz เปลี่ยนใหม่เป็น ๑๒.๕ kHz จะ
พบปัญหาในอุปกรณ์รุ่นเก่า ได้แก่ ระบบ Analog ซึ่งจะไม่
สามารถปรับ Channel Spacing เหลือ ๑๒.๕ kHz ได้ตาม
แผน คงต้องใช้งบประมาณในการหาอุปกรณ์ใหม่แทน

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

๑๒.๕ kHz น่าจะเหมาะสมแล้ว ๖.๒๕ kHz น่าจะต้องใช้
เวลาอีกระยะหนึ่ง

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ร่างประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน
Channel Spacing เป็น ๖.๒๕ kHz ได้ด้วย
เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
แต่ไม่เป็นการบังคับ

เห็นควรตามฉบับ (ร่าง) กสทช. ฉบับใหม่

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

ใช้ได้

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม

-

๔๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

งานสาหรับการ
๒๕๕๘)
สื่อสารข้อมูล (ข้อ
ตามขีดความสามารถของอุปกรณ์ หากสามารถเพิ่มได้ ตาม กองพันทหารสารวัตรที่
๒.๓)
เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)
ไม่แน่ใจ

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

เห็นด้วย

คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

เห็นควรให้เป็นไปตามทางกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง

-

๔๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)
๔) การจัดช่อง
Simplex ๑๐๕๖ ช่อง
ความถี่แบบเป็นคู่
และความถี่แบบ Duplex ๗๐๘ ช่อง
ไม่เป็นคู่ (ข้อ
๒.๔)

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ความถี่แบบไม่เป็นคู่มีจานวน ๑๐๙๔ ช่องความถี่
และความถี่แบบเป็นคู่มีจานวน ๗๐๘ คู่ความถี่
โดยความถี่แบบเป็นคู่อาจใช้งานเป็นความถี่แบบไม่
เป็นคู่ ๒ ความถีไ่ ด้ด้วย

แบบคู่ก็เหมาะสาหรับการใช้ระบบทวนสัญญาณ แต่การ
จัดสรรให้คงต้องให้เป็นคู่ด้วย

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ใช้งานความถี่แบบ Simplex ใน block ที่กาหนดเป็น
Duplex ต่อไปได้หรือไม่

คุณวัฒนชัย กองกิจการใน
พระองค์สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ความเห็น
จากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

สามารถใช้งานความถี่แบบ Simplex ในกลุ่ม
ความถีแ่ บบเป็นคู่ต่อไปได้ เนื่องจากร่างประกาศ
กาหนดว่า ความถี่แบบเป็นคู่อาจใช้งานเป็นความถี่
แบบไม่เป็นคู่ ๒ ความถี่ได้ด้วย

๔๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

กรณีที่มีการอนุญาตทับซ้อนกันของเครือข่ายเพื่อสาธารณะ
กุศล เช่น ความถี่ ๑๖๘.๒๗๕, ๑๖๘.๔๗๕, ๑๖๘.๗๗๕ ที่
ทางสมาคมได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร แต่มีการ
ซ้าซ้อนกับศูนย์วิทยุกรุงเทพ พระนคร และมูลนิธิอื่นๆ
โดยรอบเขตกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดสรรอย่างไร

๕) ช่วงห่างระหว่าง ในร่างกาหนดความห่าง ๕ MHz สามารถจัดสรรเป็นคู่ได้ถึง
ความถี่รับของ
๗๐๘ ช่อง น่าจะเพียงพอ
สถานีฐานและ
ความถี่ส่งของ
สถานีฐาน
(duplex
separation) (ข้อ
๕ MHz ก็เหมาะสมดีเพื่อไม่รบกวนกัน
๒.๕)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

คุณชาณณุวัฒน์ วงศ์วิศวะ รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
กร / สมาคมอาสาสมัคร เกีย่ วกับคลื่นความถี่สาหรับกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยแห่ง บรรเทาสาธารณภัยต่อไป
ประเทศไทย (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘)

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้ duplex separation น้อยกว่าหรือ คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
ยืนยันตามเดิม เพื่อให้การใช้งานเป็นแบบแผน
มากกว่า ๕ MHz ควรกาหนด duplex separation เป็น (ความเห็นจากการประชุม
๔๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ช่วงหรือไม่

รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ใช้ duplex separation ๑.๕ MHz อยู่ ซึ่งไม่ถึง ๕ MHz
ประสิทธิภาพการรับส่งไม่ดี จะต้องดาเนินการอย่างไร

คุณจันทร์แก้ว จันทร์ตา - ปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่ให้มี duplex
กอง สานักงานเลขาธิการ
separation ๕ MHz โดยให้ปรับเปลี่ยนความถี่
สภาผู้แทนราษฎร
ให้ไปอยู่ในกลุม่ ที่กาหนดเป็นความถี่แบบเป็นคู่
(ความเห็นจากการประชุม
ตามทีร่ ่างประกาศกาหนด
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

เห็นควรให้เป็นไปตามกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙

-

๖) สูตรที่ใช้ในการ เห็นควรตามแผนคลื่นความถี่ฉบับใหม่
กาหนดช่อง
ความถี่ (ข้อ ๒.๖)

อย่างเดียวกันและชัดเจน

๔๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

มิถุนายน ๒๕๕๘)
๓. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๓)
๑) การกาหนดให้ใช้
งานในกิจการ
วิทยุคมนาคม
ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับ
กับการใช้คลื่น
ความถี่ที่ได้รับ
อนุญาตสาหรับ
การประกอบ
กิจการ
โทรคมนาคมอยู่
เดิมก่อนวันที่
แผนความถี่วิทยุ
นี้มีผลใช้บังคับ
(ข้อ ๓.๑)

เห็นด้วย

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

พัน.สห.๑๑ ได้รับอนุญาตจาก กสช. ระบบ Duplex ช่อง
๑๕๖.๔๕๐ และ ๑๕๙.๓๐๐ แต่ ๑๕๖.๔๕๐ เข้าอยู่ใน
กิจการทางทะเลทับซ้อนกันอยู่ แต่หากจากการจัดสรรใหม่
๑๕๙.๓๐๐ และ ๑๖๔.๓๐๐

กองพันทหารสารวัตรที่
ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ความถี่ โดยให้ปรับเปลี่ยน
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ความถี่ให้ไปอยู่ในกลุ่มที่กาหนดเป็นความถี่แบบ
(แบบแสดงความคิดเห็นลง เป็นคูต่ ามทีร่ ่างประกาศกาหนด
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

เหมาะสม เห็นด้วย

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

๒) การกาหนดให้ใช้ เห็นด้วย
งานได้ทั้งแบบ

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น

-

-

๔๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

Conventional
และ Trunked
Radio (ข้อ ๓.๒)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)
เหมาะสม เห็นด้วย

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

เห็นด้วย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

๓) การกาหนดให้
เห็นด้วย
เลือกใช้
เทคโนโลยีใดก็ได้
(Technology
Neutrality) และ
ใช้ได้ทั้ง
เห็นด้วย เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ ยัง
เทคโนโลยี
เป็นระบบ Analog ซึ่งหน่วยมีขีดมีความสามารถในการ

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
๔๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

Analog และ
จัดหาอุปกรณ์รองรับระบบ Digital จากัดเนื่องจากปัญหา
เทคโนโลยี
ด้านงบประมาณ
Digital (ข้อ ๓.๓)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

เหมาะสม เห็นด้วย

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

อาจต้องกาหนดรายละเอียดเทคโนโลยี เช่น spread
spectrum ใช้ได้หรือไม่

คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

น่าจะกาหนด block สาหรับเทคโนโลยี digital หรือ
trunked ไปเลย เพื่อให้การใช้งานแบบ analog ที่เกิดการ
รบกวนกันเองมีอยู่จากัด

คุณศรณ์รังสรรค์ วงศ์
- ยืนยันตามเดิม โดยสาหรับย่าน VHF นั้น
สมุทร กรมป้องกันและ
เนื่องจากความต้องการใช้งานระบบ Trunked
บรรเทาสาธารณภัย
มีไม่มากนัก จึงสามารถพิจารณาจัดสรรเป็น
(ความเห็นจากการประชุม
รายกรณีได้ โดยร่างแผนความถี่วิทยุได้

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากเห็นควรคานึงถึงหลัก
ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี โดยให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีใดก็ได้ (Technology Neutrality)
ภายใต้ความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) ที่
ได้รับอนุญาต และมาตรฐานทางเทคนิคที่ประกาศ
กาหนด

๔๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

กาหนดให้สานักงาน กสทช. พิจารณากาหนด
ช่องความถี่และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันการรบกวนด้วยแล้ว
- สาหรับเทคโนโลยี Analog และ Digital นั้น
ย่อมมีโอกาสเกิดการรบกวนได้เช่นเดียวกัน จึง
ไม่มีความจาเป็นต้องแบ่งแยกกลุ่มความถี่ออก
จากกันเป็นการเฉพาะ

เห็นด้วย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

เห็นควร ที่ กสทช. กาหนด เพิ่มเติม และ กาหนด ให้มี ๑
Protocol ( เป็น Protocol กลาง ) ที่เครื่องวิทยุคมนาคม
ทุกยี่ห้อใน ระบบ Digital นั้น ๆ สามารถใช้งาน ร่วมกันได้
เช่น เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ Digital FDMA ทุกยี่ห้อที่
ใช้ FDMA ต้องสามารถ ติดต่อ กันได้ทั้งหมด , เครื่องวิทยุ
คมนาคม ระบบ Digital TDMA ทุกยี่ห้อที่ใช้ TDMA ต้อง

คุณวิชญ์ สังวรโยธิน
Triple Technic
Communication
Ltd.,Part. (เอกสารแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากเห็นควรคานึงถึงหลัก
ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี โดยให้
ผู้ได้รับ
ใบ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีใดก็ได้ (Technology Neutrality)
ภายใต้ความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) ที่
ได้รับอนุญาต และมาตรฐานทางเทคนิคที่ประกาศ
๔๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

สามารถ ติดต่อกันได้ทั้งหมด เพราะ มิฉะนั้น จะเป็นการ

กาหนด

๑. ผู้ขาดการใช้งาน ใน ยี่ห้อ นั้น ๆ

กรณีการใช้งาน วิทยุสื่อสาร โดยทั่วไปซึ่งใช้สื่อสาร
ภายในหน่วยงานตนเองนั้น หน่วยงานย่อมสามารถ
พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสาร
กัน เองได้ภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานกา กับ
ดูแลไม่จาเป็นต้องเลือกเทคโนโลยีใดเทคโนโลยี
หนึ่งให้เป็นการเฉพาะ

๒. ป้องกันการเสียงบประมาณ ที่ไม่จาเป็น เช่น ค่า
License ของ เครื่องวิทยุคมนาคม ที่นามาเข้า ระบบ
๓. การใช้งาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน จะทาได้
ลาบาก จริงอยู่ที่ ยังมี ระบบ Analog รองรับอยู่ แต่ ก็
สูญเสีย ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร เช่น กรณีเกิดภัย
พิบัติ , อุบัติเหตุหมู่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกัน
ได้ระหว่างระบบ (Interoperability) จะเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญและควรมีการกากับดูแลในกรณีความถี่
กลางเพื่อการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
โดยจะรับ ความเห็นไว้ประกอบการ พิจารณา
ดาเนินการเกี่ยวกับความถี่กลาง
เพื่อการ
ประสานงานกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนต่อไป

๔๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สาหรับหน่วยงานความมั่นคง ควรผลักดันให้ใช้เทคโนโลยี
Digital มากกว่า เพื่อความปลอดภัยโดยรวม

๔) การประสานงาน เห็นด้วย
ความถี่บริเวณ
ชายแดนกับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน (ข้อ ๓.๔)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

คุณศราวุฒิ พิทักษสินากร
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากแผนความถี่วิทยุเป็นการ
กาหนดเป็นการทั่วไป แต่ละหน่วยงานสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตนเองได้

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

เหมาะสม เห็นด้วยเพราะมีความจาเป็นในการประสานงาน สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร เพื่อป้องกันการรบกวนกัน
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)
เห็นควรให้เป็นไปตามทางกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙

-

๕๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

มิถุนายน ๒๕๕๘)
๕) การประสานงาน เห็นด้วย
กับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ราย
อื่น (ข้อ ๓.๕)

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ในการจัดสรรคลื่นความถี่จะมีการพิจารณาพื้นที่
การใช้งานด้วย โดยช่องความถี่เดียวกันอาจใช้งาน
โดยผู้ใช้หลายรายที่ใช้งานในพื้นที่ที่ต่างกันได้ แต่
ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อป้องกันการรบกวนซึ่งกัน
และกัน

การประสานกันเองคงทาได้ยาก คงต้องเป็นบทบาทของผู้ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
กากับ ร่วมเป็นคนกลางน่าจะเหมาะสมที่จะประสานกันเอง (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

กสทช. มีอานาจหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับ
การบริหารคลื่นความถี่ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา
การใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
ตามมาตรา ๒๗ (๑๔) และ (๑๕) ของ พรบ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความ
ร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่รายอื่น เพื่อป้องกันการรบกวนด้วย

ภายหลังการจัดสรรใหม่แล้วเห็นว่า การใช้ช่องความถี่ทับ
ซ้อนคงไม่เกิดขึ้น

๕๑

ประเด็น

๖) การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์
วิธีการ และ
เงื่อนไขการ
อนุญาต/การ
จัดสรรคลื่น
ความถี่ ที่ กสทช.
ประกาศกาหนด
และที่จะประกาศ
กาหนดเพิ่มเติม
ด้วย (ข้อ ๓.๖)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

เห็นควรให้เป็นตามกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

เห็นด้วย

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

เห็นด้วย แต่ในกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ควรได้รับการ
ป้องกันหรือมีสิทธิในการใช้งานตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่าง
จากของเอกชน

กองพันทหารสารวัตรที่
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๘)

ประกาศจะมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยเท่าเทียมกัน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติผ่อนปรนเป็นการเฉพาะสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ เนื่องจากคลื่นความถี่เป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เห็นด้วย

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๕๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

๒๕๕๘)

๔. ความถี่แบบเป็นคู่
(ภาคผนวก ก)

เห็นควรให้เป็นไปตามทางกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

-

ไม่เห็นด้วย เพราะความถี่ สนง. อัยการสูงสุดเป็น
๑๕๔.๒๐๐ MHz ไปจับคู่กับความถี่ ๑๔๙.๒๐๐ MHz แต่
เครื่องวิทยุสื่อสารไม่สามารถรองรับความถี่ต่ากว่า
๑๕๐.๐๐๐ MHz ได้

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ยืนยันตามเดิม โดยในกรณีดังกล่าวควรเตรียมการ
ด้านงบประมาณและจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารใหม่

เห็นด้วย แต่ควรกาหนดช่วงสาหรับหน่วยงานของรัฐที่
ชัดเจน และมีข้อกาหนด กฎหมาย บังคับเอาผิดกรณีมีผู้เข้า
มาใช้งานช่วงความถี่ที่กาหนดให้กับหน่วยงานของรัฐโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

กองพันทหารสารวัตรที่
- รับความเห็นการแบ่งกลุ่มความถี่สาหรับ
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
หน่วยงานของรัฐไว้ประกอบการพิจารณาจัดทา
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
ต่อไป
๒๕๕๘)
- การใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมมี
โทษตามที่กฎหมายกาหนดเป็นการทั่วไปอยู่
แล้ว
๕๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ยอมรับได้

๕. ความถี่แบบไม่เป็นคู่ เห็นด้วย
(ภาคผนวก ข)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)
สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

เห็นด้วย แต่ควรกาหนดช่วงสาหรับหน่วยงานของรัฐที่
ชัดเจน และมีข้อกาหนด กฎหมาย บังคับเอาผิดกรณีมีผู้เข้า
มาใช้งานช่วงความถี่ที่กาหนดให้กับหน่วยงานของรัฐโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

กองพันทหารสารวัตรที่
- รับความเห็นการแบ่งกลุ่มความถี่สาหรับ
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
หน่วยงานของรัฐไว้ประกอบการพิจารณาจัดทา
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
ต่อไป
๒๕๕๘)
- การใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมมี
โทษตามที่กฎหมายกาหนดเป็นการทั่วไปอยู่
แล้ว

ยอมรับได้

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๕๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

๒๕๕๘)
๖. แผนภูมิคลื่นความถี่ เห็นด้วย
(ภาคผนวก ค)

สานักงานอัยการสูงสุด
(แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

-

เห็นด้วย แต่ควรกาหนดช่วงสาหรับหน่วยงานของรัฐที่
ชัดเจน และมีข้อกาหนด กฎหมาย บังคับเอาผิดกรณีมีผู้เข้า
มาใช้งานช่วงความถี่ที่กาหนดให้กับหน่วยงานของรัฐโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

กองพันทหารสารวัตรที่
- รับความเห็นการแบ่งกลุ่มความถี่สาหรับ
๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
หน่วยงานของรัฐไว้ประกอบการพิจารณาจัดทา
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
วันที่ ๒๔ มิถุนายน
ต่อไป
๒๕๕๘) (แบบแสดงความ - การใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมมี
คิดเห็นลงวันที่ ๒๔
โทษตามที่กฎหมายกาหนดเป็นการทั่วไปอยู่
มิถุนายน ๒๕๕๘)
แล้ว

ความถี่ย่าน Amateur ควรจัดตามที่ ITU สาหรับ Region
3 ๑๔๔-๑๔๘ MHz

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร
(แบบแสดงความคิดเห็นลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘)

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่
ผ่านมานั้น ในส่วนของตารางกาหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔
๕๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

– ๑๔๗ MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz
นั้น กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนดกิจการ
วิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลักหรือกิจการ
รองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะได้รับความคิดเห็น
ไว้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติในโอกาสต่อไป

ประเด็นอื่นๆ

รูปกลุ่ม D3 เป็น D3 Base RX ทั้ง ๒ ข้าง เกรงว่าจะไม่
ถูกต้อง เนื่องจากไม่มี D3 Base TX

คุณสุวิโรจ ช่วงโชติ สานัก ปรับแก้ให้ถูกต้องเป็น D3 Base RX กับ D3 Base
ราชเลขาธิการ (เอกสาร TX
แสดงความคิดเห็นลงวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)

เห็นด้วยตามมาตรการทางกฎหมาย

คุณวิทยา ขุนสัน ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖
จังหวัดตรัง (แบบแสดง
ความคิดเห็นลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๘)

๑. ในการพิจารณาความถี่สาหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ตามที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้

-

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่น
(แบบแสดงความคิดเห็นลง ความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งได้ประกาศใน
๕๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

กาหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน Region 3 ได้กาหนดให้ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนใช้ความถี่ย่าน
๒๕๕๘)
VHF ในช่วง ๑๔๔.๐๐๐ – ๑๔๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์
ประเทศไทยควรกาหนดตามที่ ITU กาหนดไว้ เพราะ
ต่อไปประเทศเพื่อนบ้านได้ปฏิบัติตามที่ ITU กาหนดก็
จะเกิดการรบกวนกับการใช้งานของหน่วยงานใน
ประเทศไทย
๒. ความเห็นควรกาหนดให้นักวิทยุสมัครเล่นไทยได้สิทธิ
ในการใช้ความถี่ ๑๔๔.๐๐๐ – ๑๔๘.๐๐๐
เมกะเฮิรตซ์ และกาหนดให้หน่วยงานที่ใช้ในช่วง
๑๔๖.๐๐๐ – ๑๔๘.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ จะต้องเปลี่ยน
ความถี่ออกไปที่ความถี่อื่นที่เป็นของหน่วยงานในเวลา
๓-๕ ปี โดยมีการจัดตั้งงบประมาณสาหรับการนี้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะประเทศไทย
ได้มีปัญหาหลายเรื่องในการที่ไม่บังคับใช้กฎหมายให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ด้านการบิน และ
เรือประมงไทย เป็นต้น

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่
ผ่านมานั้น ในส่วนของตารางกาหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้กาหนดคลื่นความถี่ให้
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหลักในย่าน ๑๔๔
– ๑๔๗ MHz โดยกรณีย่าน ๑๔๗ – ๑๔๘ MHz
นั้น กสทช. ได้พิจารณาแล้วว่า ยังไม่กาหนดกิจการ
วิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติมเป็นกิจการหลักหรือกิจการ
รองในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม จะได้รับความคิดเห็น
ไว้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกาหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติในโอกาสต่อไป

ใคร่อยากให้ กสทช เป็นผู้ดาเนินการ หรือเป็นเจ้าภาพใน
คุณชาณณุวัฒน์ วงศ์วิศวะ รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
การจัดการประชุม หารือจัดสรรความถี่ เพื่อความเป็นธรรม กร / สมาคมอาสาสมัคร เกีย่ วกับคลื่นความถี่สาหรับกิจการป้องกันและ
สาหรับทุกหน่วยงานผู้ใช้ความถี่เพื่องานสาธารณภัย ซึ่ง
บรรเทาสาธารณะภัยแห่ง
๕๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ปัจจุบันมีจากัด และขาดแคลน เนื่องจากหน่วยงานและผู้ใช้ ประเทศไทย (แบบแสดง
ดังกล่าวนั้นมีจานวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุก ความคิดเห็นลงวันที่ ๒๕
พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประเทศไทยประสบ
กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ปัญหาภัยพิบัติบ่อยครั้งขึ้น ส่วนราชการก็มีการผลักดันให้
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภาคเอกชน มีบทบาท และ
ความเตรียมพร้อมมากขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ
ทั้งนี้ทางสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นผู้ขอ
อนุญาตใช้ 3 ความถี่เพื่อสาธารณภัย (168.275, 168.475,
168.775) มาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้งาน
เนื่องจากเกรงจะทาให้เกิดการทับซ้อนการ มูลนิธิต่างๆที่มา
ใช้งานร่วมอยู่ จึงทาให้สมาคมฯสูญเสียประโยชน์เป็นอย่าง
มาก จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาหาทางออก และขอความเป็น
ธรรมให้กับสมาคมฯ ด้วย

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

บรรเทาสาธารณภัยต่อไป

๕๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (แบบแสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองคลื่น
ความถี่ แต่มีภารกิจการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนใน
กิจการการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยผ่านคลื่นความถี่กลาง
ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลรับผิ ดชอบ
สมควรที่จะสนับสนุนให้มีการประสานงานการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุเชื่อมโยงกันระหว่าง คลื่นความถี่กลางของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลื่นความถี่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คลื่นความถี่ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนอื่น ๆ
คลื่น ความถี่กิจการวิทยุสมัครเล่น รวมถึงคลื่นความถี่ของ
หน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อให้เกิดการผนึกกาลัง และ
พร้อมสนับสนุนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของชาติ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

สานักงานสภาความมั่นคง รับความเห็นไว้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
แห่งชาติ (แบบแสดงความ เกีย่ วกับคลื่นความถี่สาหรับกิจการป้องกันและ
คิดเห็นลงวันที่ ๒๙
บรรเทาสาธารณภัยต่อไป
มิถุนายน ๒๕๕๘)

ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้อุตสาหกรรมใน
ประเทศมีโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยอาจมีการ
กาหนดคลื่นความถี่วิทยุเ พื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นการ
เฉพาะ

๕๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

มีการรบกวนความถี่วิทยุสมัครเล่นบริเวณชายแดน การยื่น
ขอจดทะเบียนดาเนินการอย่างไร

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

คุณสรพงษ์ สรสิทธิ์
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการพิจารณา / แนวทางการดาเนินการ

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงในการ
ประสานงานคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังไม่มี
การจดทะเบียนความถี่ดังกล่าวในบริเวณชายแดน
แต่ทั้งนี้ หากผู้แสดงความเห็นเห็นว่า ควรมี
ข้อตกลงในการประสานงานคลื่นความถี่ ในกิจการ
วิทยุสมัครเล่นบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านด้วยแล้ว ขอให้ทาหนังสือชี้แจงรายละเอียด
การรบกวนคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
บริเวณชายแดนที่เกี่ยวข้องให้สานักงาน กสทช.
พิจารณาต่อไป

๖๐

