
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี   

ย่านความถ่ี  ๘๐๖  -  ๘๒๔  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  และ  ๘๕๑  -  ๘๖๙  เมกะเฮิรตซ์  (MHz) 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่  ย่านความถี่  ๘๐๖  -  ๘๒๔  
เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  และ  ๘๕๑  -  ๘๖๙  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  เพื่อส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่ภายในประเทศ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพียงพอต่อความต้องการใช้คลื่นความถ่ีของทุกภาคส่วนในระยะยาว   
และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๕)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ประกอบข้อ  ๘.๒  ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  จึงกําหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้ 
คลื่นความถี่  ย่านความถี่  ๘๐๖  -  ๘๒๔  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  และ  ๘๕๑  -  ๘๖๙  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่  ย่านความถี่  ๘๐๖  -  ๘๒๔  
เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  และ  ๘๕๑  -  ๘๖๙  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศน้ี  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่  ย่านความถี่  ๘๐๖  -  ๘๒๔  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  

และ  ๘๕๑  -  ๘๖๙  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  มีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี  
แนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คล่ืนความถ่ี ย่านความถี่ 806-824 MHz และ 851-869 MHz หน้า 1 จาก 4 

หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี  
ย่านความถ่ี 806-824 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-869 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  

1. ขอบข่าย

หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีนี้ ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการ
ใช้คลื่นความถี่ แนวทางการปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี และแผนการใช้คล่ืนความถี่ ในย่านความถี่ 
806-824 MHz และ 851-869 MHz  

2. แผนความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio ย่าน
ความถ่ี 806-814 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-859 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (กสทช. ผว. 401-2558) 

3. ย่านความถ่ี 806-814 MHz และ 851-859 MHz

3.1 วัตถุประสงค์

3.1.1 เพ่ือกําหนดย่านความถี่นี้ สําหรับกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio 
โดยให้ใช้ในกิจการวิทยุคมนาคมและการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

3.1.2 เพ่ือรองรับการโยกย้ายการใช้งานแบบ Trunked Radio ในย่านความถ่ี 814-816 
MHz และ 859-861 MHz ให้มาใช้ย่านความถ่ีนี้ 

3.2 หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 

3.2.1 กําหนดการใช้คล่ืนความถ่ีในย่านความถ่ีนี้ สําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ 
Trunked Radio โดยให้เป็นไปตามแผนความถ่ีวิทยุในข้อ 2 และสามารถใช้ได้ทั้ง
เทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีแอนะล็อก 

3.2.2 สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ท่ีมีหลักฐานการอนุญาต และมีการใช้คลื่น
ความถ่ีเป็นไปตามแผนความถ่ีวิทยุในข้อ 2 ให้แจ้งความประสงค์ยืนยันการใช้คลื่น
ความถ่ี พร้อมแสดงหลักฐานการอนุญาต 

3.2.3 สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ท่ีมีหลักฐานการอนุญาต และมีการใช้คลื่น
ความถ่ีในย่านความถ่ีนี้ แต่การใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
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หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คล่ืนความถ่ี ย่านความถี่ 806-824 MHz และ 851-869 MHz หน้า 2 จาก 4 

ในข้อ 2 ให้แจ้งความประสงค์ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีให้เป็นไปตามแผน
ความถ่ีวิทยุในข้อ 2 หรือแผนความถ่ีวิทยุอื่น แล้วแต่กรณี พร้อมแสดงหลักฐานการ
อนุญาต 

3.2.4 กําหนดให้การดําเนินการในข้อ 3.2.2 และ 3.2.3 แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563  

3.2.5 หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต ไม่ดําเนินการตามข้อ 
3.2.2 หรือ 3.2.3 แล้วแต่กรณี ภายในกรอบเวลาตามข้อ 3.2.4 ให้ถือว่าสิ้นสุดการ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีดังกล่าว 

3.2.6 กําหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการเคลื่อนที่ทางบกระบบ 
Trunked Radio ในย่านความถ่ี 806-816 MHz/851-861 MHz เดิมเท่าน้ัน ที่
สามารถขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ ตามแผนความถ่ีวิทยุในข้อ 2 ได้ โดยให้
แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่แผนความถี่วิทยุ
ในข้อ 2 มีผลบังคับใช้ 

3.2.7 ข้ันตอนการพิจารณาความประสงค์ขอจัดสรรคลื่นความถ่ีตามข้อ 3.2.2 3.2.3 และ 
3.2.6 ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรคล่ืนความถี่ใน
กิจการวิทยุคมนาคม 

3.2.8 กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ปรับเปล่ียนการใช้คลื่นความถ่ี
ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุที่เก่ียวข้อง ภายในส้ินปี 2563 โดยให้มีระยะเวลา
การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีตามสิทธิเดิมท่ีได้รับ 

4. ย่านความถ่ี 814-824 MHz และ 859-869 MHz

4.1 วัตถุประสงค์

4.1.1 เพ่ือสํารองย่านความถ่ีนี้ สําหรับภารกิจเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

4.1.2 เพื่อโยกย้ายการใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําที่ 
ออกจากย่านความถี่นี้ 

4.2 หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 

4.2.1 กําหนดให้ภารกิจเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ สามารถใช้ย่านความถ่ีนี้ได้ ตามกลไกหรือหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด 

4.2.2 สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ท่ีมีหลักฐานการอนุญาต และมีการใช้คลื่น
ความถ่ีในย่านความถ่ีนี้ ให้แจ้งความประสงค์ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ให้
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หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คล่ืนความถ่ี ย่านความถี่ 806-824 MHz และ 851-869 MHz หน้า 3 จาก 4 

เป็นไปตามแผนความถ่ีวิทยุในข้อ 2 หรือแผนความถี่วิทยุอื่น แล้วแต่กรณี พร้อม
แสดงหลักฐานการอนุญาต 

4.2.3 กําหนดให้การดําเนินการในข้อ 4.2.2 แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 

4.2.4 หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ ที่มีหลักฐานการอนุญาต ไม่ดําเนินการตามข้อ 
4.2.2 ภายในกรอบเวลาตามข้อ 4.2.3 ให้ถือว่าสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี
ดังกล่าว 

4.2.5 กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ปรับเปล่ียนการใช้คลื่นความถ่ี
ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุที่เก่ียวข้อง ภายในส้ินปี 2563 โดยให้มีระยะเวลา
การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีตามสิทธิเดิมท่ีได้รับ 
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หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824 MHz และ 851-869 MHz หน้า 4 จาก 4 

แผนภูมิการปรับปรุงการใช้คลืน่ความถี ่ย่านความถี ่806-824 เมกะเฮิรตซ ์(MHz) และ 851-869 เมกะเฮริตซ ์(MHz)  

หมายเหตุ  LMS หมายถึง กิจการเคลื่อนที่ทางบก FS หมายถึง กิจการประจําที่  
DTRS หมายถึง กิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio  
 BB PPDR หมายถึง กิจการสื่อสารความเร็วสูงเพื่อภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Broadband Public Protection and 
Disaster Relief)  
IMT หมายถึง กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ากล  
UL หมายถึง คลื่นความถี่ภาครับของสถานีแม่ข่าย DL หมายถึง คลื่นความถี่ภาคส่งของสถานีแม่ข่าย 
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