
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ                                                                                                                   1/7 

 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ 
 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 6.7 กิกะเฮิรตซ์ 

 
ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

การก าหนดช่องความถี่  
(ข้อ 2) 

 ตามที่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่ 6.7 กิกะเฮิรตซ์ (ร่างประกาศ 6.7 GHz) ได้ปรับปรุงช่วงความถี่ 
ส าหรับกิจการประจ าที่ ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 6.7 GHz เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
Recommendation ITU-R F.384 ฉบับปัจจุบัน โดยขยายช่วงความถี่จาก 
6430-7110 MHz เป็น 6425-7125 MHz นั้น 
 บริษัทฯเห็นว่าการขยายช่วงคลื่นดังกล่าว จะส่งผลให้มีช่วงความถ่ีทับซ้อน
กับช่วงความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการประจ าที่ ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 7.2 กิกะเฮิรตซ์ ที่ก าหนด
ช่วงความถ่ีไว้ที่ 7110-7425 MHz ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสับสนได้  
 นอกจากนี้ ในตารางแสดงช่องความถี่และแผนภูมิคลื่นความถี่ของร่างประกาศ 
6.7 GHz ยังแสดงการใช้งานคลื่นความถ่ีในช่วง 6430-7110 MHz เท่านั้น  
 ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าหาก กสทช. มีนโยบายปรับปรุงช่วง
คลื่นความถี่ส าหรับกิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 6.7 GHz กสทช. อาจจะเป็นต้อง
ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ ของร่างประกาศและร่างประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเพื่อลดความสับสนในการบังคับใช้ต่อไป 

บริษัท ทรู มูฟ เอช  
ยูนิเวอร์แซล  
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
 

หนังสือที่ 
TUC/H/REG/723/2562  
ลงวันที่ 26 กันยายน 
2562 

- ยืนยันตามเดิม เนื่องจากการขยาย
ช่วงความถี ่ 6430 -7110 MHz  
เป็น 6425-7125 MHz เป็นการ
ปร ับปร ุง เ พื ่อ ให ้สอดคล ้องก ับ 
Recommendation ITU-R F.384 
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการก าหนดช่องความถ่ี  
 

- เห็นควรปรับปรุงแผนภูมิคลื่น
ความถี่ในภาคผนวกของร่างประกาศ 
โดยขยายช่วงความถี่จาก 6430-
7110 MHz เป็น 6425-7125 MHz 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
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 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 7.2 กิกะเฮิรตซ์ 
 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 7.5 กิกะเฮิรตซ์ 

 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์ 

 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 11 กิกะเฮิรตซ์ 

 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 15 กิกะเฮิรตซ์ 

 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 18 กิกะเฮิรตซ์ 

 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 23 กิกะเฮิรตซ์ 

 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ความคิดเห็นที่ได้รับหลงัจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2562) 

 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ                                                                                                                   3/7 

 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ 

 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 6.7 กิกะเฮิรตซ์ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ความคิดเห็นที่ได้รับหลงัจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2562) 

 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ                                                                                                                   4/7 

 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 7.2 กิกะเฮิรตซ์ 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 7.5 กิกะเฮิรตซ์ 

 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ความคิดเห็นที่ได้รับหลงัจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2562) 

 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ                                                                                                                   5/7 

 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์ 
 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 11 กิกะเฮิรตซ์ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ความคิดเห็นที่ได้รับหลงัจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2562) 

 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ                                                                                                                   6/7 

 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 15 กิกะเฮิรตซ์ 
 

 
 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 18 กิกะเฮิรตซ์ 

 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ 

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ความคิดเห็นที่ได้รับหลงัจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2562) 

 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน 9 ฉบับ                                                                                                                   7/7 

 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ 23 กิกะเฮิรตซ์ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการ
ด าเนินการต่อไปของ กสทช. 

ขอบข่าย (ข้อ 1) 
 

เห็นด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rangsit.w@rtarf.mi.th วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 

2) หนังสือที่ กห0300/1869 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
(ส านักงาน กสทช. ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

- 

การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ 2) 
 

ลักษณะทางเทคนิค (ข้อ 3) 
 

เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ 4) 
 


