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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  แนวทางการจัดสรรคลืน่ความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพือ่ความมัน่คงของรัฐ 

 

 

โดยเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรหรืออนุญาตใหใชคลื่นความถี่

สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ  เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่ให  

การจัดสรรคลื่นความถี่ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น   

ในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  และประโยชนสาธารณะอื่น  รวมทั้งการแขงขันโดย

เสรีอยางเปนธรรม  และตองดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใชประโยชนโดยทั่วถึงในกิจการ  

ดานตาง  ๆ  ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  (๓)  (๕)  มาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

ประกอบกับ   มาตรา   ๒๙  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และ  มาตรา   ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงประกาศหลักเกณฑการขอรับจัดสรร

คลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   

“กิจการที่มิใชเพื่อประโยชน เชิงพาณิชย   (Non-Commercial  Use)”  หมายความวาการดําเนินการ 

ที่เปนไปเพื่อบริการสาธารณะ  โดยไม มีวัตถุประสงคในการแสวงหาผลกําไรหรือไมอาจคาหรือหากําไร

ในเชิงพาณิชยได  เชน  การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน  การดําเนินการ  ในเครือขาย

ส่ือสารเฉพาะกิจเพื่อสาธารณกุศล  การดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือบรรเทา 

สาธารณภัยหรือการดําเนินการเพื่อบริการสาธารณะอื่นใดโดยไม เก็บคาใชจาย  เปนตน 

“แผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐ”  หมายความวา  การกําหนดชองความถี่วิทยุหรือ

ความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐสําหรับกิจการวิทยุคมนาคม  เพื่อใชงานภายใตเง่ือนไข  ที่กําหนด   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ขอ ๒ การพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ

จะตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
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  ๒.๑ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอความมั่นคงของรัฐโดยรวม  ทั้งในภาวะ

ปกติและภาวะไมปกติ   

  ๒.๒ เพื่อใหกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเปนธรรมและโปรงใส 

  ๒.๓ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ   

  ๒.๔ เพื่อให มีการใชคลื่นความถี่เทาที่จําเปนและเหมาะสม  ดวยการจัดกลุม

ความถี่ใหม  (Refarming)  โดยใหมีการใชคลื่นความถี่รวมกัน  (Frequency  sharing)  การใชคลื่นความถี่

ซํ้า  (Reuse)   

  ๒.๕ เพื่อใหมีคลื่นความถี่เดียวกันที่ใชงานรวมกันของหนวยงาน  เพื่อความมั่นคง

ของรัฐ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๒.๖ เพื่อใหมีการใชคลื่นความถี่ เ ดียวกันสําหรับการปองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย  รวมทั้งภัยพิบัติที่มีผลตอความมั่นคงของรัฐ 

ขอ ๓ คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารคลื่นความถี่และตาราง

กําหนดคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๔ คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคม  เพื่อ

ความมั่นคงของรัฐตามคุณสมบัติของหนวยงานของรัฐหรือองคกรที่จะสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง

ของรัฐที่ขอใชคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  ดังนี้ 

  ๔.๑ เปนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐที่มีความจําเปนตองใช

คลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  ตามขอเสนอของหนวยงานตนสังกัด 

  ๔.๒ เปนองคกรอื่นนอกเหนือจากขอ  ๔.๑  หรือเอกชนที่รัฐมอบหมายใหทํา

หนาที่ในดานความมั่นคง  และความปลอดภัย  ตามขอเสนอของหนวยงานตนสังกัด   

ขอ ๕ คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรร  หรืออนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคง

ของรัฐเทาที่จําเปนและเหมาะสมในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย  พระบรมวงศานุวงศ  และรักษา

ความปลอดภัย  บุคคลสําคัญของประเทศ   

  ๕.๒ การปองกันประเทศ   
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  ๕.๓ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ   

  ๕.๔ การพัฒนาความมั่นคงของรัฐ 

  ๕.๕ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

  ๕.๖ การสนับสนุนในการแกไขปญหาเมื่อประเทศเกิดภัยพิบัติ 

ขอ ๖ คลื่นความถี่ที่หนวยงานตามขอ  ๔  ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  จะตองสอดคลอง

กับตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ  (National  Table  of  Frequency  Allocation)  และจะตองเปนการ

ใชคลื่นความถี่ที่ถูกตองตามขอบังคับวิทยุสากลตลอดจนไม กอใหเกิดการรบกวนสถานีวิทยุคมนาคมอื่น  ๆ 

พรอมแสดงความเหมาะสมทางเทคนิค  และแสดงใหเห็นวาคลื่นความถี่ที่เสนอขอใชเปนไปภายใต

หลักการใชคลื่นความถี่เทาที่จําเปนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการเลือกใชเทคโนโลยีวิทยุ

คมนาคม  ที่เหมาะสมเพื่อให ใชความกวางของแถบคลื่น  (Bandwidth)  ใหนอยที่สุด  โดยมีแผนการใช

คลื่นความถี่ซํ้า  (Frequency  Reuse)  มีการใชคลื่นความถี่รวมกัน  (Frequency  Sharing)  และลดความเสี่ยง 

ที่ เกิดจากการรบกวนจากการใชคลื่นความถี่และเทคโนโลยี   เชน   สถานที่ ต้ัง   หรือการแพร  

ไม พึงประสงค  (Unwanted  Emission)  เปนตน 

ขอ ๗ การพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  คณะกรรมการจะพิจารณา

ความถูกตองครบถวนต้ังแตขอ  ๔  ถึงขอ  ๖  โดยเครงครัด   

ขอ ๘ ในกรณีประเทศเกิดภัยพิบัติใหหนวยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐนําความถี่วิทยุกลาง

ที่ไดรับการจัดสรรไวมาใชงานสําหรับสนับสนุนการแกไขปญหาและการประสานงาน 

ขอ ๙ ระยะเวลาการใชคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐเปนไปตามที่คณะกรรมการ  

กําหนด   

ขอ ๑o การใชคลื่นความถี่ในกิจการเพื่อความมั่นคงของรัฐตองใชในกิจการที่มิใชเพื่อ

ประโยชนเชิงพาณิชย  (Non-Commercial  Use)   

ขอ ๑๑ มาตรการภายหลังการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อความมั่นคงของรัฐ  ใหผูไดรับ   

การจัดสรรคลื่นความถี่รายงานผลการใชคลื่นความถี่ใหคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา  ๑  ป 

นับแตวันที่ไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่  หากไมไดรับแจงจะถือวาไมมีความประสงคที่จะใชคลื่นความถี่

ดังกลาว  และใหรายงานทุก  ๆ  ป   
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ขอ ๑๒ ในกรณีที่หนวยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐมีความจําเปนตองใชงานคลื่นความถี่   

ที่ไมเปนไปตามแผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือตารางกําหนดคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคง 

ของรัฐ  ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเพื่อขอรับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ   

ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปนกรณีไปตามหลักเกณฑขอ  ๕  และขอ  ๖  โดยเครงครัด 

ขอ ๑๓ ประกาศนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 


