
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ยานความถ่ี 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)  

ระหวางวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 
(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการเดนส) 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

1. ความเหมาะสมในการ

ปรับลดระยะหางของชองความถ่ี

ที่อยูติดกันจาก 25 kHz เหลือ

เทากับ 12.5 kHz 

(Narrowbanding) สําหรับ

กิจการเคลื่อนที่ทางบก แบบ 

Conventional และกิจการ

ประจําที ่

กรณีการปรับลดระยะหางของชองความถ่ีที่

อยูติดกันจาก 25 kHz เหลือ 12.5 kHz 

สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการ

ประจําที่ ในยานความถ่ี 406.2-410 MHz 

และยานความถ่ี 430-450 MHz กสทช. 

ควรคํานึงถึงผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถ่ี

อยูเดิมที่ไดรับผลกระทบซึ่งตองเปลี่ยนแปลง

เครื่องวิทยุคมนาคมรุนเกาเปนรุนใหมเพื่อ

รองรับการใหบริการ จึงควรกําหนด

ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนการใชคลื่น

ความถ่ีในยานความถ่ีดังกลาวตามระยะเวลา

ใบอนุญาตของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คือ 

ป 2568  

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

(หนังสือที่ กสท รม.(กร.)/1740 

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557) 

 

-ยืนยันตามเดิม เน่ืองจากสํานักงาน กสทช. เห็นวา

การปรับลดระยะหางของชองความถ่ีที่อยูติดกันจาก 

25 kHz เหลือเทากับ 12.5 kHz ทําใหมีคลื่นความถ่ี

เพียงพอตอความตองการของผูใชงานในระยะยาว 

อีกทั้ง อุปกรณที่มีใชงานในปจจุบันของผูใชคลื่น

ความถ่ีหลายหนวยงานสามารถปรับไปใชงาน 

channel spacing ขนาด 12.5 kHz ได และมี

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผานการทดสอบรับรอง

มาตรฐานมากกวา 300 รุน ใหผูใชงานสามารถ

เลือกใชไดต้ังแตป พ.ศ. 2542  

-สําหรับประเด็นระยะเวลา ผลการพิจารณาอยูใน

ประเด็นที่ 5 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    1 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

 เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557) 

- 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากสามารถเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพของการใชงานคลื่นความถ่ี ทํา

ใหมีคลื่นความถ่ีเพียงพอ สําหรับการจัดสรร

คลื่นความถ่ีใหมในยานความถ่ีน้ี 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

 

- 

เสนอใหใชชองความถ่ีที่อยูติดกัน (Channel 

Spacing) เทากับ 6.25 kHz สําหรับชวง

ความถ่ี 430-433/435-438 MHz และ 

438-440 MHz และใชเทคโนโลยีแบบ 

Digital Trunk เน่ืองจากปจจุบันระบบ

ดิจิตอลเขามาแทนที่ระบบอนาล็อกเดิม 

ระบบดิจิตอลมีความแข็งแรงทนทานตอการ

รบกวน และยังใชแถบความถ่ี 

(bandwidth) นอยลงกวาเดิมครึ่งหน่ึง และ

ยังคงไวซึ่งความครบถวนของขอมลูขาวสาร 

ระบบเสียงดิจิตอลที่นิยมในปจจุบันเชน 

ชมรมนักวิทยุสมัครเลนกลุมบัว
หลวงสัมพันธจังหวัด
หนองบัวลําภู (Email: 
e20zug@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 

นายทวี มูลตน (Email: 

hs4ray@hotmail.com ลงวันที่ 

30 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม เน่ืองจาก 
1.ยานความถ่ี 430-433/435-438 MHz และ 
438-440 MHz น้ัน ไมไดเปนยานความถ่ีมาตรฐาน
ของ Digital Trunked Radio จึงมิไดกําหนดใหใช
ยานความถ่ีดังกลาวสําหรับ Digital Trunked 
Radio 
2.การปรับลดระยะหางของชองความถ่ีที่อยูติดกัน
จาก 25 kHz เหลือเทากับ 12.5 kHz ทําใหมีคลื่น
ความถ่ีเพียงพอตอความตองการของผูใชงานใน
ระยะยาว อีกทั้ง อุปกรณที่มีใชงานในปจจุบันของ
ผูใชคลื่นความถ่ีหลายหนวยงานสามารถปรับไปใช
งาน channel spacing ขนาด 12.5 kHz ได และ
มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผานการทดสอบรับรอง

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    2 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

P25, Codec2, C4FM, D-STAR ลวนแตถูก

พัฒนาใหลดการใชแถบความถ่ีใหตํ่าลง และ

ใชทรัพยากรความถ่ีที่มีอยูอยางคุมคา ระบบ

ดิจิตอลเหลาน้ีลวนแลวแตใชแถบความถ่ีแค 

6.25 kHz เทาน้ัน นอยกวาที่กําหนดไว 

12.5 kHz ครึ่งหน่ึง 

มาตรฐานมากกวา 300 รุน ใหผูใชงานสามารถ
เลือกใชไดต้ังแตป พ.ศ. 2542 
 

2. ความเหมาะสมในการ

จัดกลุมและโยกยายการใชงาน

แบบ Trunked Radio ใหไปอยู

แถบความถ่ีเดียวกัน และ

กําหนดใหใชเทคโนโลยี Digital 

Trunked Radio 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากในยานคลื่น

ความถ่ีดังกลาว เปนคลื่นความถ่ีที่ใชงาน

ตามมาตรฐานสากล อีกทั้ง สามารถเลือกใช

อุปกรณไดหลากหลายย่ีหอ  

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

- 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

 

 

 

- 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    3 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

3.  ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาประมาณ 5 ป [ภายใน

สิ้นป 2563] ในการปรับเปลี่ยน

การใชคลื่นความถ่ี ใหเปนไปตาม

แผนความถ่ีวิทยุ ที่จะจัดทําข้ึน  

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจําเปน

จะตองใชคลื่นความถ่ีตลอดไป ตราบใดที่

หนวยงานยังไมถูกยุบ คําวา “กรอบเวลา” 

เกี่ยวของอยางไร 

การทาเรือแหงประเทศไทย  

(จาเอก ปราโมทย ฉันทรัตน 

สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

-“กรอบเวลา” ตามประกาศน้ี หมายถึง ระยะเวลา

ที่ กสทช. กําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ี ยืนยันการใชคลื่นความถ่ี หรือ ปรับเปลี่ยน

การใชคลื่นความถ่ี ทั้งน้ี ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ี ยังคงมีสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีอยู ตาม

สิทธิเดิมที่ไดรับ 

-สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับแกถอยคําในขอ 

3.2.3 4.2.3 5.2.2 6.2.3 7.2.1 8.2.5 9.2.2 และ 

10.2.1 ใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

จาก 

“สําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ... ใหแจง

ความประสงคปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ีให

เปนไปตามแผนความถ่ีวิทยุ ... พรอมแสดง

หลักฐานการอนุญาต” 

เปน 

“สําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ... ให

ปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปตามแผน

ความถ่ีวิทยุ ... พรอมแสดงหลักฐานการอนุญาต” 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    4 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ไมเหมาะสม เน่ืองจากในการออกแบบ และ

ดําเนินการติดต้ังระบบ อุปกรณ ตองใช

ระยะเวลาคอนขางนานในการดําเนินการ 

ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 7 ป (2565)  

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม เน่ืองจาก  

1. สํานักงาน กสทช. ไดริเริ่มที่จะนําหลักการ

ดังกลาวไปหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของมาต้ังแตป 

2556  และเปดโอกาสใหมีระยะเวลาการปรับปรุง

การใชคลื่นความถ่ีเปนระยะเวลา 5 ป ซึ่งรวมแลว 

เปนระยะเวลามากกวา 8 ป ซึ่งถือวาเหมาะสมแลว 

ทั้งน้ี กรณีที่มีการใชคลื่นความถ่ีโดยชอบดวย

กฎหมายและมีการใชงานอยูจริงของผูไดรับ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ผูไดรับอนุญาตน้ันยอม

ตองปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลง

ชองความถ่ีตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยใหมี

ระยะเวลาการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่ปรับปรุง

หรือเปลี่ยนแปลงแลวตามสิทธิเดิมที่ไดรับ 

2. การประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. 2015 มีระเบียบวาระพิจารณาเกี่ยวกับการใช

คลื่นความถ่ียาน 700 MHz ของเขตภูมิภาคที่ 1 

(ยุโรป และแอฟริกา) เทาน้ัน ซึ่งไมเกี่ยวของ

โดยตรงกับประเทศไทย  

ไมเหมาะสม ขอเสนอระยะเวลาใหสิ้นสุด

ตามใบอนุญาต บมจ. ทีโอที 3 สิงหาคม 

2568 เพราะจะไดคุมคากับอุปกรณ

โครงขายที่ไดลงทุนไป และควรรอผลการ

ประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในการกําหนดแนว

ทางการใชคลื่นความถ่ียาน 700 MHz กอน

ยืนยันกําหนดการใชงานยานความถ่ี 380-

510 MHz 

 

 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    5 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

4. ความเหมาะสมในการ

กําหนดใหผูที่ประสงคจะขอรับ

การจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม ตาม

แผนความถ่ีวิทยุที่จะจัดทําข้ึน 

สามารถดําเนินการได ต้ังแตวันที่ 

1 มกราคม [2559] เปนตนไป 

 

การจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม ตามแผนความถ่ี

วิทยุ สมควรดําเนินการไดทันที เพื่อให

สามารถตอบสนองตอความตองการใชคลื่น

ความถ่ีของแตละหนวยงาน  

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (นาย

มนัส ทรงแสง แสดงความเห็น

วันที่ 8 ตุลาคม 2557) 

เพื่อใหรองรับความตองการใชคลื่นความถ่ีของแต

ละหนวยงาน และหนวยงานที่ตองการขอรับการ

จัดสรรคลื่นความถ่ีใหม สามารถดําเนินการไดตาม

ประกาศ กสทช. ที่จะประกาศใชบังคับตอไป เห็น

ควรปรบัปรงุ (ราง) ประกาศ กสทช. ในสวนน้ี ให

กรอบเวลาสอดคลองกับการบังคับใชแผนความถ่ี

วิทยุที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

“3.2.6 สําหรับผูที่ประสงคจะขอรับการจัดสรร

คลื่นความถ่ีใหม ตามแผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.1 ให

แจงความประสงคขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีได 

ต้ังแตวันที่แผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.1 มีผลใช

บังคับ” 

“4.2.6 สําหรับผูที่ประสงคจะขอรับการจัดสรร

คลื่นความถ่ีใหม ตามแผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 ให

แจงความประสงคขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีได 

ต้ังแตวันที่แผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 มีผลใช

บังคับ” 

“6.2.6 สําหรับผูที่ประสงคจะขอรับการจัดสรร

คลื่นความถ่ีใหม ตามแผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 ให

หากตองการใชคลื่นความถ่ีตาม (ราง) 

ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ สามารถ

ดําเนินการไดเลยหรือไม เน่ืองจาก ขณะน้ี 

ไดรับอนุญาตใหทดลองใชงานในยาน 430-

450 MHz แลว 

 

กองกิจการในพระองค สมเด็จ

พระบรมฯ (นายวัฒนชัย โมธรรม 

สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

ไมเหมาะสม เน่ืองจากมีบางบริษัท หรือบาง

หนวยงาน อยูระหวางการออกแบบระบบ

วิทยุสื่อสารในชวงป 2557-2558 จึงสงผล

ทําใหเกิดความลาชาในการเลือกใชความถ่ี 

ระยะเวลาที่เหมาะสม 1 มกราคม 2558 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    6 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

แจงความประสงคขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีได 

ต้ังแตวันที่แผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 มีผลใช

บังคับ” 

“8.2.8 สําหรับผูที่ประสงคจะขอรับการจัดสรร

คลื่นความถ่ีใหม ตามแผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 ให

แจงความประสงคขอรบัการจัดสรรคลืน่ความถ่ีได 

ต้ังแตวันที่แผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 มีผลใช

บังคับ” 

ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 

กําหนดไววา ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถ่ี

เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งตองดําเนินการโดย

วิธีการประมูลคลื่นความถ่ีฯ เพียงอยางเดียว

น้ัน ควรแกไขวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี ใหมี

หลากหลายวิธี 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

รับความเห็นไวพิจารณาเสนอแนะการปรับปรุง

กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ตอไป 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    7 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

5. ความเหมาะสมในการ

กําหนดใหผูรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ีให

เปนไปตามแผนความถ่ีวิทยุที่

เกี่ยวของ ภายในสิ้นป [2563] 

(ระยะเวลาประมาณ 5 ป) โดยให

มีระยะเวลาการอนุญาตใหใช

คลื่นความถ่ีตามสิทธิเดิมที่ไดรับ 

ควรกําหนดกรอบเวลาในการปรับเปลี่ยน

การใชคลื่นความถ่ีของผูรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ใหมี

ระยะเวลามากกวา 5 ป (อาจจะ 6 ป หรือ 

8 ป) เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการ

สําหรับผูใชบริการ 

บมจ. ทีโอท ี 

(นายพิเชษฐ ฤทธิสุนทร  

แสดงความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

ยืนยันตามเดิม เน่ืองจาก  

1. สํานักงาน กสทช. ไดริเริ่มที่จะนําหลักการ

ดังกลาวไปหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของมาต้ังแตป 

2556  และเปดโอกาสใหมีระยะเวลาการปรับปรุง

การใชคลื่นความถ่ีเปนระยะเวลา 5 ป ซึ่งรวมแลว 

เปนระยะเวลามากกวา 8 ป ซึ่งถือวาเหมาะสมแลว

ทั้งน้ี กรณีที่มีการใชคลื่นความถ่ีโดยชอบดวย

กฎหมายและมีการใชงานอยูจริงของผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูรับ

ใบอนุญาตน้ันยอมตองปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี

หรือเปลี่ยนแปลงชองความถ่ีตามหลักเกณฑที่

กําหนด โดยใหมีระยะเวลาการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ีที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแลวตามสิทธิ

เดิมที่ไดรับ 

2. การประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. 2015 มีระเบียบวาระพิจารณาเกี่ยวกับการใช

คลื่นความถ่ียาน 700 MHz ของเขตภูมิภาคที่ 1 

ไมเหมาะสม ขอเสนอระยะเวลาใหสิ้นสุด

ตามใบอนุญาต บมจ. ทีโอที 3 สิงหาคม 

2568 เพราะจะไดคุมคากับอุปกรณ

โครงขายที่ไดลงทุนไป และควรรอผลการ

ประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในการกําหนดแนว

ทางการใชคลื่นความถ่ียาน 700 MHz กอน

ยืนยันกําหนดการใชงานยานความถ่ี 380-

510 MHz 

 

 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    8 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ควรกําหนดกรอบเวลาในการปรับเปลี่ยน

การใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปตามแผนความถ่ี

วิทยุที่เกี่ยวของ ตามกรอบเวลาของ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง

ในกรณีของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

สิ้นสุดป 2568 เพื่อไมใหมีภาระในเรื่อง

คาใชจาย 

บมจ. กสท โทรคมนาคม (นาย

ชัยอนันท วรขันธ แสดง

ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 2557) 

(ยุโรป และแอฟริกา) เทาน้ัน ซึ่งไมเกี่ยวของ

โดยตรงกบัประเทศไทย  

กรณีการปรับลดระยะหางของชองความถ่ีที่

อยูติดกันจาก 25 kHz เหลือ 12.5 kHz 

สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการ

ประจําที่ ในยานความถ่ี 406.2-410 MHz 

และยานความถ่ี 430-450 MHz กสทช. 

ควรคํานึงถึงผูรับใบอนุญาตที่ใชคลื่นความถ่ี

อยูเดิมที่ไดรับผลกระทบซึ่งตองเปลี่ยนแปลง

เครื่องวิทยุคมนาคมรุนเกาเปนรุนใหมเพื่อ

รองรับการใหบริการ จึงควรกําหนด

ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนการใชคลื่น

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

(หนังสือที่ กสท รม.(กร.)/1740 

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557) 

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    9 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ความถ่ีในยานความถ่ีดังกลาวตามระยะเวลา

ใบอนุญาตของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คือ 

ป 2568 

ไมเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับขอที่ 3 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการกําหนดใหผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ประมาณ 7 ป (2565)  

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

 

6. ประเด็นอื่น ๆ 

 

การปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ีของผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

จะตองประมูลคลื่นความถ่ีใหมหรือไม 

บมจ. ทีโอท ี 

(นายพิเชษฐ ฤทธิสุนทร สอบถาม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557) 

 

การใหผูที่ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพื่อกิจการ

โทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงชองความถ่ีที่ใชงานน้ัน 

ถือเปนเรื่องของแผนความถ่ีวิทยุ เน่ืองจากเปนการ

เปลี่ยนแปลงชองความถ่ีที่ใชงาน โดยเปนการ

ปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปตามกฎหมาย

และเพื่อใหการใชคลื่นความถ่ีเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงชองความถ่ีที่

ใชงานดังกลาวขางตน จึงมิใชการจัดสรรคลื่น

ความถ่ีใหม อันจะตองกระทําโดยวิธีการประมูล 

ตามนัยมาตรา 45 แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    10 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 แตอยางใด อยางไรก็ดี การ

ปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีโดยการเปลี่ยนแปลง

ชองความถ่ีที่ใชงานดังกลาว ตองอยูภายใตเงื่อนไข 

ดังตอไปน้ี 

(1) การเปลี่ยนแปลงชองความถ่ีดังกลาว ตองไม

เปนการเพิ่มเติม หรือ ลดทอนสิทธิเดิมของผูไดรับ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมที่

มีอยูแลว 

(2) การเปลี่ยนแปลงชองความถ่ีดังกลาว จะตอง

เปนการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี เพื่อใหมีความ

สอดคลองกับแผนแมบทฯ และตารางกําหนดคลื่น

ความถ่ีแหงชาติ 

เสนอให กสทช. อนุญาตใหผูใชคลื่นความถ่ี

ในชวง 471 MHz (ที่จะตองโยกยายออก

ภายในป 2563) สามารถใชเครื่องวิทยุ

คมนาคมที่รองรับยาน 400-470 MHz ได 

เพื่อลดภาระในการเปลี่ยนเครื่องใหม ทั้งน้ี 

เครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาว สามารถ

บริษัท ยีซีมอน เรดิโอ จํากัด 

(นายนพนันท จิรา แสดง

ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 2557) 

รับขอคิดเห็นไวประกอบการพิจารณา ในสวนที่

เกี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

ตอไป 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    11 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

โปรแกรมการใชงานใหรองรับชวง 471 

MHz ไดดวย แมวาใบรับรองเครื่องวิทยุ

คมนาคม จะระบุวารองรับเฉพาะยาน 400-

470 MHz 

1) เห็นควรตัดขอ 3.2.5 4.2.5 5.2.4 6.2.5 

7.2.3 8.2.7 9.2.3 และ 10.2.3 ซึ่ง

กําหนดวา “หากผูไดรับอนุญาตใหใช

คลื่นความถ่ี ที่มีหลักฐานการอนุญาต ไม

ดําเนินการแจงความประสงคยืนยันการ

ใชคลื่นความถ่ี หรือ แจงความประสงค

ปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ี ภายใน

สิ้นป [2563]  ใหถือวาสิ้นสุดการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีดังกลาว” 

เน่ืองจากการเพิกถอนสิทธ์ิการใชคลื่น

ความถ่ี ควรจะตองดําเนินการตาม

มาตรา 47 ของ พรบ.องคกรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีฯ ซึ่งจะตองกําหนดเวลาใหแกไข

ในเบื้องตน กอนการเพิกถอนสิทธ์ิในการ

บมจ. กสท โทรคมนาคม  

(นายชัยอนันท วรขันธ แสดง

ความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 2557) 

-สํานักงาน กสทช. มีความเห็นวา กรณีที่ผูไดรับ

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ไมดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และ กสทช. ตองดําเนินการ

อยางหน่ึงอยางใดน้ัน ไมตองดวยมาตรา 47 ของ 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 ซึ่ง

กําหนดให กสทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขให

ถูกตอง หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ีน้ันทั้งหมดหรือบางสวน หากผูรับ

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพื่อกิจการ

โทรคมนาคม มิไดประกอบกิจการที่ใชคลื่นความถ่ี

น้ันภายในระยะเวลาที ่กสทช. กําหนด หรือนํา

คลื่นความถ่ีไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงค 

หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช

คลื่นความถ่ีหรือกระทําการอันมีลักษณะตองหาม
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ใชคลื่นความถ่ี 

2) ควรตัดยานความถ่ีที่ยังไมมีการจัดทํา

แผนความถ่ีวิทยุออกไป ไดแก ยาน 

410-430 MHz 450-470 MHz และ 

470-510 MHz  

ตามที่กําหนดในมาตรา 27 (11) หรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา 46 ของ พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 

พ.ศ. 2553 แตอยางใด 

-สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับแกถอยคําในขอ 

3.2.5 4.2.5 5.2.4 6.2.5 7.2.3 8.2.7 9.2.3 และ 

10.2.3   

จาก “หากผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ที่มี

หลักฐานการอนุญาต ไมดําเนินการตามขอ...

ภายในกรอบเวลาตามขอ...ใหถือวาสิ้นสุดการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีดังกลาว”  

เปน “หากผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ที่มี

หลักฐานการอนุญาต ไมดําเนินการตามขอ...

ภายในกรอบเวลาตามขอ...ใหสํานักงาน กสทช. 

เสนอให กสทช. พิจารณายกเลิกการอนุญาตใหใช

คลื่นความถ่ีตามควรแกกรณีตอไป ทั้งน้ี ผูไดรับ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไมมีสิทธิเรียกรอง

คาชดเชยใดๆ สําหรับการดําเนินการปรับปรุงการ

ใชคลื่นความถ่ีตามหลักเกณฑน้ี หรือการถูกยกเลิก

 1) หลักเกณฑตาม 3.2.5 4.2.5 5.2.4 

6.2.5 7.2.3 8.2.7 9.2.3 และ 10.2.3 

ถือเปนการกําหนดเหตุแหงการสิ้นสุด

การอนุญาต แมวา กสทช. มีอํานาจใน

การออกหลักเกณฑ เงื่อนไข ในการ

ประกอบกิจการใหผูรับใบอนุญาต

จะตองปฏิบัติในภายหลังก็ตาม แตการ

ออกหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวน้ัน 

ไมควรมีลักษณะเปนการกระทบสิทธิ

และรอนสิทธิของผูรับใบอนุญาตที่มีอยู

เดิม แตเงื่อนไขตามขอดังกลาวเปนการ

กําหนดเงื่อนไขบังคับที่เปนการกระทบ

สิทธิและรอนสิทธิผูรับใบอนุญาตใหตอง

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

(หนังสือที่ กสท รม.(กร.)/1740 

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

สูญเสียสิทธิในระยะเวลาการประกอบ

กิจการฯ ภายใตใบอนุญาตที่ไดรับมา

โดยทันที หากผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขขอกําหนดดังกลาว ซึ่งขัดตอ

พระราชบัญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กําหนด

หลักเกณฑในการออกคําสั่งทางปกครอง

ที่มีผลกระทบสิทธิของบุคคลหน่ึงบุคคล

ใด เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครอง

จะตองแจงใหบุคคลน้ันทราบ เพื่อให

โอกาสบุคคลน้ันไดแสดงพยานหลักฐาน

และโตแยงขอเท็จจริงเสียกอน 

เจาหนาที่จึงจะสามารถพิจารณาออก

คําสั่งทางปกครองได ดังน้ัน บมจ. กสท 

โทรคมนาคม จึงเสนอใหมีการแกไขให

เปนเพียงเหตุหน่ึงแหงการเพิกถอนการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่ควรเปน

มาตรการทางปกครองข้ันสุดทาย 

กลาวคือ หากผูรับใบอนุญาตไม

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี”  

หมายเหตุ ขอ 9.2.3 แกเปนขอ 9.2.4 เน่ืองจากมี

การปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ใหครอบคลุม

การใชคลื่นความถ่ีสําหรับการติดตอบริเวณเรือ 

(Onboard communication) ในยานความถ่ี 

450-470 MHz ตามที่ระบุไวในขอสงวน 5.287 

ของขอบังคับวิทยุของ ITU 

-ในสวนของมาตรการบังคับ หากไมดําเนินการตาม 

(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ

ปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีฯ น้ัน เมื่อประกาศ 

กสทช. ที่เกี่ยวของมีผลใชบังคับ สํานักงาน กสทช. 

จะมีหนังสือแจงไปยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตให

ใชคลื่นความถ่ีเพื่อใหดําเนินการตามที่กําหนดไวใน

ประกาศที่เกี่ยวของ ภายในกรอบระยะเวลาที่

กําหนด และการเสนอให กสทช. พิจารณายกเลิก

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี กรณีมีหนวยงาน

ไมไดดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

ซึ่งการดําเนินการดังกลาว ถือเปนการออกคําสั่ง
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ดําเนินการตามประกาศดังกลาว กสทช. 

ควรออกคําสั่งใหดําเนินการ หรือ 

กําหนดคาปรับทางปกครอง เมื่อผูรับ

ใบอนุญาตไมดําเนินการตามที่กําหนด

แลว จึงจะเปนเหตุแหงการเพิกถอนการ

อนุญาตตอไป 

2) ตามรางประกาศฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ

การปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ยาน 

410-430 MHz, 450-470 MHz และ 

470-510 MHz ซึ่งยังไมมีความชัดเจน

ในการใชงานและยังไมกําหนดการใช

งานในแผนความถ่ี ประกอบกับการ

ช้ีแจงของเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. ใน

การประชุมรับฟงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 

8 ตุลาคม 2557 วา อยูระหวางการ

พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุง

การใชคลื่นความถ่ีในยานดังกลาว ซึ่งไม

มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน 

บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงขอเสนอให

ทางปกครอง เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองดําเนินการ

ตามมาตรา 34-43 ของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 วาดวยรูปแบบและคําสั่ง

ผลของคําสั่งทางปกครองประกอบกับตองเปด

โอกาสใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริง

อยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานของตนในกระบวนการพิจารณาเพื่อ

ออกคําสั่งทางปกครองดวย เน่ืองจากคําสั่งทาง

ปกครองดังกลาว อาจกระทบตอสิทธิของคูกรณี 

ตามนัยมาตรา 30 ของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งน้ี หากสํานักงาน 

กสทช. ไดดําเนินการแจงใหผูใชคลื่นความถ่ีทราบ

ลวงหนากอนที่จะครบกําหนดตามกรอบระยะเวลา

พอสมควรแลว ก็ชอบที่จะเสนอให กสทช. 

พิจารณายกเลิกการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ใน

กรณีที่ผูใชคลื่นความถ่ีไมดําเนินการปรับเปลี่ยน

การใชคลื่นความถ่ีภายในกรอบเวลาที่กําหนด ตาม

ควรแกกรณีตอไป 

-เน่ืองจากหลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่น
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ตัดหลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่น

ความถ่ี โดยอาจกําหนดเฉพาะ

วัตถุประสงคหรือแผนการปรับปรุงการ

ใชคลื่นความถ่ีทั้งสามยานเพื่อใหผูมีสวน

เกี่ยวของไดรับทราบแผนการดําเนินการ

ของ กสทช. และเมื่อไดขอสรุปในการใช

งานคลื่นความถ่ีทั้งสามยานดังกลาวแลว 

จึงกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม 

นอกจากน้ี บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดรับ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในยาน 410-430 

MHz และยานความถ่ี 430-450 MHz โดย

ใชความถ่ีวิทยุ 412.125 MHz, 412.275 

MHz และ 441.85 MHz เพื่อใหบริการวิทยุ

คมนาคมเฉพาะกิจ ความถ่ีวิทยุ 421.8-

422.7875/ 433.8-434.7875 MHz จํานวน 

80 คูความถ่ี และ 422.8-422.95/434.8-

434.95 MHz จํานวน 13 คูความถ่ี เพื่อ

ใหบริการวิทยุสื่อสารสาธารณะ (Public 

radio) และยานความถ่ี 450-470 MHz โดย

ความถ่ี ยาน 380-510 MHz เปนภาพรวมของการ

ใชคลื่นความถ่ีตลอดทั้งยาน และจะตองมีการ

โยกยายการใชคลื่นความถ่ีเพื่อรองรับการใชงานใน

อนาคต ดังน้ัน จึงไมสามารถยกเวนยานความถ่ีใด

ยานความถ่ีหน่ึงได แมวาจะยังไมมีการจัดทําแผน

ความถ่ีวิทยุในยานดังกลาวก็ตาม ทั้งน้ี สํานักงาน 

กสทช. มีแนวทางดําเนินการในเบื้องตน ดังน้ี  

1) ยานความถ่ี 410-430 MHz เดิมเตรียม

สํารองไวสําหรับ Digital Trunked Radio ตอมา

ยานน้ีไดถูกเสนอเพื่อใหที่ประชุม WRC-15 

พิจารณากําหนดเพิ่มเติมสําหรับกิจการ IMT และ/

หรือ PPDR จึงมีความจําเปนตองรอใหการ

พิจารณาของที่ประชุม WRC-15 ไดขอยุติกอนที่จะ

ดําเนินตอไป 

2) ยานความถ่ี 450-470 MHz เปนยานความถ่ี

ที่ ITU กําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT ได อยางไร

ก็ตาม ปจจุบัน การใชงานสําหรับกิจการ IMT ไมมี

อุปกรณแพรหลายมากนัก สํานักงาน กสทช. จึงยัง

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    16 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ใชความถ่ีวิทยุ 450.175 … 459.375 MHz 

จํานวน 14 ชองความถ่ี และ 455.4250 … 

465.6 MHz จํานวน 28 ชองความถ่ี เพื่อ

ใหบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ และ

ความถ่ีวิทยุ 454.225-464.975/459.225-

469.975 MHz จํานวน 33 คู เพื่อใหบริการ

วิทยุสําหรับรถรับจางสาธารณะ (taxi) กรณี

ที่ กสทช. มีแผนปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี

ยานความถ่ี 410-430 MHz และยาน

ความถ่ี 450-470 MHz เพื่อรองรับกิจการ

เคลื่อนที่ทางบก ระบบ DTRS ซึ่งอาจทําให 

บมจ. กสท โทรคมนาคม ตองโยกยายการใช

คลื่นความถ่ี และอาจทําใหเกิดผลกระทบกับ

ผูใชบริการที่ตองปรับเปลี่ยนเครื่องลูกขาย 

บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงขอความชัดเจน

ในแนวทางการดําเนินการจาก กสทช. ดวย 

 

 

ไมกําหนดใหใชงานยานน้ีสําหรับกิจการ IMT โดย

จะศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีและความตองการ

ใชคลื่นความถ่ีกอน หากไมเหมาะสม จึงจะ

กําหนดใหใชงานสําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก

และกิจการประจําที่ในลักษณะ Conventional ซึ่ง

สอดคลองกับการใชงานปจจุบันของยานความถ่ี

ตอไป อยางไรก็ตาม จึงจําเปนจะตองโยกยายการ

ใชงานแบบ Trunked Radio เดิม ซึ่งไมเปนไปตาม

มาตรฐานสากลออกจากยานความถ่ีน้ี  

3) ยานความถ่ี 470-510 MHz เปนยานความถ่ี

ที่เตรียมสํารองไวสําหรับโทรทัศนระบบดิจิตอล 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    17 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

 ในกรณีที่อยูระหวางการขยายขาย และ

จําเปนตองโยกยายคลื่นความถ่ี ตองทํา

อยางไร 

การทาเรือแหงประเทศไทย  

(จาเอก ปราโมทย ฉันทรัตน 

สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

-เห็นควรใหหนวยงานดําเนินการโยกยายคลื่น

ความถ่ี เมื่อ (ราง) ประกาศ กสทช. มีผลใชบังคับ 

หลังจากน้ัน จึงดําเนินการขอขยายขายสื่อสารได 

-เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ให

ครอบคลุมการใชคลื่นความถ่ีสําหรับการติดตอ

บริเวณเรือ (Onboard communication) ในยาน

ความถ่ี 450-470 MHz ตามที่ระบไุวในขอสงวน 

5.287 ของขอบังคับวิทยุของ ITU ดังน้ี 

“9.1.3 เพื่อใหการใชคลื่นความถ่ีสําหรับการติดตอ

บริเวณเรือ ในยานความถ่ี 450-470 MHz เปนไป

ตามที่ระบุไวในขอสงวน 5.287 ของขอบังคับวิทยุ

ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ” 

“9.2.1 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 450-470 

MHz สําหรับการติดตอบริเวณเรือ ทั้งน้ี ใหเปนไป

ตามที่ระบุไวในขอสงวน 5.287 ของขอบังคับวิทยุ

ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

9.2.2 สําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ที่มี
หลักฐานการอนุญาต และมีการใชคลื่นความถ่ีใน

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    18 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ยานความถ่ีน้ี ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก แบบ 
Trunked Radio ใหปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ี
ใหเปนไปตามแผนความถ่ีวิทยุ ในขอ 2.1 พรอม
แสดงหลักฐานการอนุญาต 

9.2.3 กําหนดใหการดําเนินการในขอ 9.2.2 แลว
เสร็จภายในสิ้นป [2563] 

9.2.4 หากผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ที่มี
หลักฐานการอนุญาต ไมดําเนินการตามขอ 9.2.2 
ภายในกรอบเวลาตามขอ 9.2.3 ใหสํานักงาน 
กสทช . เสนอให กสทช . พิจารณายกเลิกการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามควรแกกรณีตอไป 

9.2.5 ข้ันตอนการพิจารณาความประสงคขอ
จัดสรรคลื่นความถ่ีตามขอ 9.2.2 ใหเปนไปตาม
ประกาศ กสทช. วาดวยหลักเกณฑการจัดสรรคลื่น
ความถ่ี และหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ 

9.2.6 กรณีผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ใหปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ีให

เปนไปตามแผนความถ่ีวิทยุที่เกี่ยวของ ภายใน

กรอบเวลาตามขอ 9.2.3 โดยใหมีระยะเวลาการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามสิทธิเดิมที่ไดรับ” 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    19 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ในการย่ืนแบบคําขอเพื่อยืนยันหรือ

ปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปตาม

แผนความถ่ีวิทยุที่เกี่ยวของ จําเปนตอง

แสดงหลักฐานการอนุญาต และใบอนุญาต

วิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของน้ัน เมื่อ กสทช. 

พิจารณาอนุญาตแลว จะมีคาใชจายของ

ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เคยไดรับอนุญาต

ไปแลวอีกหรือไม  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (นายวิทิต ลิมปปยาภิรมย 

สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

 

 

ขอช้ีแจง 

1) หากไมมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องวิทยุคมนาคม 

และ/หรือ ที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม จะไมมี

คาใชจายของใบอนุญาตวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม 

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องวิทยุคมนาคม 

และ/หรือ ที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม จําเปนตองออก

ใบอนุญาตใหใหม และจะมีคาใชจายในการออก

ใบอนุญาตน้ัน 

 1) การตรวจสอบตามมาตรา 82 ของ พรบ. 

องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ จะทําให

สํานักงาน กสทช. มีฐานขอมูล

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการใช

คลื่นความถ่ี 

2) ควรกําหนดเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต 

วา ผูที่ใชคลื่นความถ่ีจะตองปฏิบัติ

อยางไรบาง เพื่อใหการใชคลื่นความถ่ีไม

เกิดการรบกวนกัน 

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กสทช. (ผศ. ดร. โชคชัย แสงดาว 

ผูเช่ียวชาญดานโทรคมนาคม 

แสดงความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

ขอช้ีแจง 

1) การดําเนินการตามมาตรา 82 ของ พรบ. 

องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ เปนการตรวจสอบการ

ใชประโยชนคลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจ

โทรคมนาคม ไมรวม การใชประโยชนคลื่นความถ่ี

ในลักษณะอื่นที่มิใชการประกอบกิจการดังกลาว 

ซึ่งในการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีในยาน 380-

510 MHz คลื่นความถ่ีสวนใหญเปนคลื่นความถ่ี
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

3) ขอใหพิจารณาเรื่อง Regulatory 

Impact Assessment (RIA)  ดวย วา 

ประกาศที่จะออกมาน้ันมีผลกระทบ

อยางไร 

สําหรับกิจการวิทยุคมนาคม ที่มิใชการประกอบ

กิจการ 

2) แผนความถ่ีวิทยุ และเงื่อนไขแนบทาย

ใบอนุญาตประกอบกิจการ/หนังสืออนุญาตใหใช

คลื่นความถ่ี ไดระบุเกี่ยวกับการดําเนินการเมื่อการ

ใชคลื่นความถ่ีกอใหเกิดการรบกวนแกผูอื่นไวแลว   

3) “หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลของ

สํานักงาน กสทช.” ซึ่ง กสทช. ไดใหความเห็นชอบ

ในคราวการประชุมครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม 2555 ไดกําหนดใหสํานักงาน กสทช. 

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบจากการกํากับ

ดูแล เฉพาะในกรณีที่มรีะเบียบ ประกาศ มติ 

กสทช. หรือคําสั่งใดๆ อันมีผลบังคับเปนการทั่วไป

กําหนดใหตองมีการวิเคราะห หรือ ศึกษาในเรื่อง

น้ัน กอนดําเนินการเทาน้ัน ซึ่งในเรื่องน้ี กสทช. 

มิไดมีระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งให

ดําเนินการดังกลาว  
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

1) ขอใหแกไขขอ 8.2.3 ใหสอดคลองกับ

ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีของ ITU และ

ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ 

เน่ืองจาก ITU กําหนดใหกิจการวิทยุ

สมัครเลนใชยานความถ่ี 430-440 MHz 

ในลักษณะกิจการรอง และมีการใชงาน

ทั่วโลก 

2) ขอใหจัดสรรคลื่นความถ่ีบางสวนในยาน 

430-440 MHz เพื่อการศึกษาสําหรับ

ประชาชนและเยาวชน เชน ชวงความถ่ี 

432-433 MHz ในการศึกษาคลื่น

ความถ่ีสะทอนผานดวงจันทร เปนตน 

3) ในยาน 430-440 MHz จะมีทั้งอุปกรณ

สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและ

กิจการประจําที ่และอุปกรณสําหรับ

กิจการวิทยุสมัครเลน หากเครื่องที่ไดรับ

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและ

กิจการประจําที่ เพื่อจําหนายเปนการ

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง

ประเทศไทยในพระบรมรา

ชูปถัมป  

(ดร. จักรี หานทองคํา  

แสดงความเห็นวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

“8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-440 

MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และคลื่น

ความถ่ียาน 435-438 MHz สําหรับกิจการวิทยุ

สมัครเลนผานดาวเทียม ในลักษณะกิจการรอง 

(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิดการ

รบกวน และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด

คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยกิจการประจํา

ที่ กิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่ทางการ

บิน และกิจการวิทยุหาตําแหนง ทั้งน้ี ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีรวมกันระหวาง

กิจการหลักและกิจการรองที่ กสทช. กําหนด” 

 

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    22 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ทั่วไปแลว จะไมสามารถนําเครื่อง

ดังกลาวมาใชงานสําหรับกิจการวิทยุ

สมัครเลนไดอีก และอุปกรณในยานน้ี 

อาจมีการดัดแปลง และอาจกอใหเกิด

การรบกวนตอกิจการหลักได 

 ตามรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ยานความถ่ี 
380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)  
ขอ 8. ยานความถ่ี 430-450MHz  
8.2 หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่น
ความถ่ี 
8.2.1 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-
433 MHz สําหรับกิจการเคลื่อนทีท่างบก 
โดยใหเปนไปตามแผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 
8.2.2 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-
433 MHz และ 435-438 MHz สําหรับ
กิจการประจําที ่โดยใหเปนไปตามแผน
ความถ่ีวิทยุในขอ 2.2 
8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 435-
438 MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน ใน

นายสุพงษ ศักด์ิชูวงษ (Email: 
e21qeb@gmail.com ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2557) 
สมบัติ สมสุข (Email: 
sombat401@gmail.com ลง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557) 

 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

“8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-440 

MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และคลื่น

ความถ่ียาน 435-438 MHz สําหรับกิจการวิทยุ

สมัครเลนผานดาวเทียม ในลักษณะกิจการรอง 

(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิดการ

รบกวน และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด

คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยกิจการประจํา

ที่ กิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่ทางการ

บิน และกิจการวิทยุหาตําแหนง ทั้งน้ี ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีรวมกันระหวาง

กิจการหลักและกิจการรองที่ กสทช. กําหนด” 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    23 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ลักษณะกิจการรอง (secondary service) 
ซึ่งตองไมกอใหเกิดการรบกวนและไมไดรับ
การคุมครองการรบกวนที่อาจเกดิข้ึนจาก
กิจการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด
คลื่น ความถ่ีแหงชาติ ทั้งน้ี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที ่กสทช. กําหนด 
=ควรแกไขเพิ่มเติมชวงความถ่ีกิจการวิทยุ
สมัครเลน ใหครบตามตารางจัดสรรคลื่น
ความถ่ีแหงชาติ ฉบับป พ.ศ. 2555 จากเดิม 
435-438MHz เปน 430-440MHz  
โดยแกไขเพิ่มเติมขอ8.2.3 กําหนดการใช
คลื่นความถ่ียาน 430-440 MHz สําหรับ
กิจการวิทยุสมัครเลน (Amateur) และ 
กิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม 
(Amateur Satellite) เพื่อใหมีความ
สอดคลองกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แหงชาติ พ.ศ.2555 และตารางกําหนดคลื่น
ความถ่ีในมาตรา 5 ของ ขอบังคับวิทยุ ป 
พ.ศ. 2551 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ และเพื่อใหผูใชในกิจการ
หลักไดทราบวาชวง430-440MHz มีการใช
งานในรูปแบบกิจการรองรวมอยูดวย  

 

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    24 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

 ทาง กสทช. ควรจะมีมาตรการในการชดเชย 

คาใชจายสําหรับการโยกยายคลื่นความถ่ี

ดังกลาวใหกับบริษัทหรือหนวยงาน  

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

การชดเชยคาใชจายเปนเงินโดยตรง ไมสามารถ

ดําเนินการได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

ปจจุบัน อีกทั้ง คลื่นความถ่ีถือเปนทรัพยากร

สื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมไดเปน

สิทธิของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเปนการเฉพาะ 

อยางไรก็ตาม จะรับความเห็นในประเด็นของ

มาตรการชดเชยคาใชจายไปพิจารณาเสนอแนะ

ประกอบการปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ตอไป 

ตามเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะ รางประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง

หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี 

ยานความถ่ี 380-510 MHz น้ัน กรมการ

ทหารสื่อสารซึ่งไดเขารับฟงความคิดเห็นน้ัน 

จะปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนการ

ดําเนินการของคณะอนุกรรมการ

กรมการทหารสื่อสาร (Email: 

ccw_nt@hotmail.com ลง

วันที่ 30 ตุลาคม 2557) 

 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ให

ครอบคลุมการใชคลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานไร

คนขับ (Unmanned aircraft system) ในยาน

ความถ่ี 430-450 MHz เพื่อใหสอดคลองตามความ

ตองการใชงานทั้งในลักษณะทั่วไปและที่ใชงานโดย

หนวยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ดังน้ี 

“8.1.4 เพื่อใหอากาศยานไรคนขับ (Unmanned 

aircraft system) สามารถใชชวงความถ่ี 433.05-

434.79 MHz ได โดยตองไมกอใหเกิดการรบกวน 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    25 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อ

ความมั่นคงของรฐั ตามแผนการใชความถ่ี

วิทยุยาน 380-399.9 MHz,401-406 MHz, 

406.1-410 MHz, 450-470 MHz, 470-

510 MHz ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดสง

หนังสือให กสทช. ทราบแลว 

และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจเกิดข้ึน

จากกิจการที่กําหนดไวในตารางกําหนดคลื่นความถ่ี

แหงชาติ” 

“8.2.1 กําหนดการใชคลื่น ความถ่ี ยาน 430-433 
MHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก และ
กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-433 MHz 
และ 435-438 MHz สําหรับกิจการประจําที่  โดย
ใหเปนไปตามแผนความถ่ีวิทยุในขอ 2.2” 

“8.2.2 กําหนดการใชคลื่นความถ่ีชวง 433.05-

434.79 MHz สําหรับอากาศยานไรคนขับ 

(Unmanned aircraft system) โดยตองไม

กอใหเกิดการรบกวน และไมไดรับการคุมครองการ

รบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากกิจการที่กําหนดไวใน

ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ ทั้งน้ี ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด” 

 

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    26 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

...แกไขในขอ 8.2.3 จาก “กําหนดการใช
คลื่นความถ่ี 435-438 MHz สาหรับกิจการ
วิทยุสมัครเลนใน ลักษณะกิจการรอง 
(Secondary Service) ซึ่งตองไมกอใหเกิด
การรบกวนและไมไดรับการคุมครองที ่อาจ
เกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กาหนดไวในตาราง
กําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติทั้งน้ีใหเปนไป
ตามหลัก เกณฑที ่กสทช กําหนด”  
ไปเปน  
“กําหนดการใชคลืน่ความถ่ี 430-440 MHz 
สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการ
วิทยุสมัครเลนผาน ดาวเทียมในลักษณะ
กิจการรอง (Secondary Service) ซึ่งตอง
ไมกอใหเกิดการรบกวนและไมไดรับการคุม 
ครองที่อาจเกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กําหนด
ไวในตารางกาหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติทั้งน้ี
ใหเปนไปตามหลัก เกณฑที ่กสทช 
กําหนด”...  

...อางจาก ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ

การอนุญาต และกํากับดูแลกิจการวิทยุ

สมัครเลน ที่ประกาศ ไปวันที่ 23 กรกฎาคม 

นายณัฐพร แกวกระจาย (Email: 

e22icq@live.com ลงวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2557) 

 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

“8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-440 

MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และคลื่น

ความถ่ียาน 435-438 MHz สําหรับกิจการวิทยุ

สมัครเลนผานดาวเทียม ในลักษณะกิจการรอง 

(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิดการ

รบกวน และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด

คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยกิจการประจํา

ที่ กิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่ทางการ

บิน และกิจการวิทยุหาตําแหนง ทั้งน้ี ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีรวมกันระหวาง

กิจการหลักและกิจการรองที่ กสทช. กําหนด” 

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    27 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

พ.ศ.2557 เพื่อใหระเบียบมีความสอดคลอง 

และความเขาใจที่ตรงกัน ระหวางกิจการ 

เคลื่อนที่ทางบก และกิจการประจําที ่ตอ

กิจการอื่นในการใชความถ่ีวิทยุรวมกัน...  

 ขอ 8.2.1, 8.2.2 และ 8.2.3 เพื่อให
สอดคลองกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แหงชาติ พ.ศ. 2555 ซึ่งกําหนดให กิจการ
วิทยุสมัครเลน เปนกิจการรอง 
ควรขยายชวงความถ่ีจาก 435-438 ให
ครอบคลุมทั้งชวงความถ่ีเปน 430-440 
MHz ทั้งน้ีใหสอดคลองกับ แผนความถ่ี 
UHF 380-510 MHz LMS FS 
ชวง 430-450 เมกะเฮริตซ (MHz) ที่ได
เสนอความคิดเห็นมาดวยแลว 

หากไมมีซึ่งความถ่ีใหใช ก็จะเปนแควงจร

อิเล็คทรอนิกส ไมมานํามาประยุกต ไม

กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ได 

สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด
สุรินทร (Email: 
hs3as@hotmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายนิคม วลีประทานพร (Email: 
hs3qqq@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
ชมรมนักวิทยุสมัครเลนกลุมบัว
หลวงสัมพันธจังหวัด
หนองบัวลําภู (Email: 
e20zug@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายทวี มูลตน (Email: 
hs4ray@hotmail.com ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2557) 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

“8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-440 
MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และคลื่น
ความถ่ียาน 435-438 MHz สําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลนผานดาวเทียม ในลักษณะกิจการรอง 
(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิดการ
รบกวน และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจ
เกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด
คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยกิจการประจํา
ที่ กิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บิน และกิจการวิทยุหาตําแหนง ทั้งน้ี ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีรวมกนัระหวาง
กิจการหลักและกิจการรองที่ กสทช. กําหนด” 
 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ ยานความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ (MHz)    28 
 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ยานความถ่ี 380-399.9 เมกะเฮิรตซ (MHz)  

ระหวางวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 
(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการเดนส) 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

1. ความเหมาะสมในการ

กําหนดยานความถ่ี 380-399.9 

MHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทาง

บก ระบบ Digital Trunked 

Radio  

 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากในยานความถ่ี

ดังกลาวเปนคลื่นความถ่ีที่ใชงานตาม

มาตรฐานสากล และทําใหสามารถเลือกใช

อุปกรณไดหลากหลายย่ีหอ 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม 

เหมาะสม  บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

การจัดความถ่ีใหมสําหรับผูใชงานใหมที่ยัง

ไมมีเครื่องวิทยุใชงานน้ัน เหมาะสม 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

 

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ยานความถี่ 380-399.9 เมกะเฮิรตซ (MHz) 1 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

2. ความเหมาะสมในการ

กําหนดระยะหางของชองความถ่ี

ที่อยูติดกัน (Channel Spacing) 

เทากับ 12.5 kHz และ 25 kHz  

 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากในระบบ 

Trunked Radio มีการใช Bandwidth 

ของแตละคลื่นความถ่ีที่ 25 kHz  

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม ทั้งน้ี ในกรณีที่เสนอใหเพิ่ม 

channel spacing ขนาด 6.25 kHz ไวดวยน้ัน 

พิจารณาแลว เห็นวาไมอาจดําเนินการได เน่ืองจาก

เทคโนโลยีสําหรับ Digital Trunked Radio ที่ใช 

channel spacing ขนาด 6.25 kHz เปน

มาตรฐานในลักษณะ proprietary ซึ่งไมสอดคลอง

ตามหลักการของประกาศ กทช. วาดวยมาตรฐาน

ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

ระบบ Digital Trunked Radio และ ประกาศ 

กทช. เรื่อง กรอบแนวทางสําหรับการจัดทํา

มาตรฐานทางดานโทรคมนาคม 

เหมาะสม และควรเพิ่ม channel spacing 

6.25 kHz เปนทางเลือกดวย 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

ในชวงระยะเวลาน้ี channel spacing 25 

kHz 12.5 kHz น้ัน เหมาะสม และควรเพิ่ม 

6.25 kHz ดวย  

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

3.  ความเหมาะสมในการ

กําหนดระยะหางระหวางความถ่ี

รับกับความถ่ีสง (Duplex 

Separation) เทากับ 10 MHz 

 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากคา Duplex 

Separation เทากับ 10 MHz เปน

ระยะหางที่ใชงานตามมาตรฐานสากล 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม 

เหมาะสม  บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ยานความถี่ 380-399.9 เมกะเฮิรตซ (MHz) 2 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

เหมาะสม  บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

4. ความเหมาะสมของการ

จัดกลุมของชองความถ่ี 

 

 

มีความเหมาะสม เน่ืองจากทําใหทาง 

กสทช. สามารถใชความถ่ีในแตละกลุมได

อยางมีประสิทธิภาพ  

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557) 

เหมาะสม บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

5. ความเหมาะสมของ

เงื่อนไขในการใชงานคลื่นความถ่ี  

 

 

มีความเหมาะสม  บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม ทั้งน้ี การพิจารณาพื้นที่ใชงานเพื่อ

ไมกอใหเกิดการรบกวน เปนสวนหน่ึงของ

หลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถ่ีอยูแลว โดยไม

จําเปนตองกําหนดเรื่องดังกลาวไวในแผนความถ่ี

วิทยุเปนการเฉพาะ 
เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ยานความถี่ 380-399.9 เมกะเฮิรตซ (MHz) 3 
 



ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

การกําหนดการใชงานในคูความถ่ีน้ัน ไมควร

ใหผูใชงานในพื้นที่มีความซ้ําซอนกัน ควร

แบงการใชงานใหเหมาะสม เชน ในจังหวัดน้ี

มีผูขออนุญาตใหมีใชแลว ไมควรใหอนุญาต

ใหเจาอื่นใชงานอีก แตสามารถใหนําไปใช

งานในพื้นที่อื่นได 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com  

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

6. ประเด็นอื่น ๆ 

 

 

ทาง กสทช. ควรจะมีมาตรการในการชดเชย

คาใชจาย เพื่อลดภาระใหกับบริษัทหรือ

หนวยงาน ที่ดําเนินการโยกยายคลื่นความถ่ี 

ในยานความถ่ีดังกลาว 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ (Email: 

chuchatm@bangkokmetro.c

o.th ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557) 

 

การชดเชยคาใชจายเปนเงินโดยตรง ไมสามารถ

ดําเนินการได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

ปจจุบัน อีกทั้ง คลื่นความถ่ีถือเปนทรัพยากร

สื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมไดเปน

สิทธิของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเปนการเฉพาะ 

อยางไรก็ตาม จะรับความเห็นในประเด็นของ

มาตรการชดเชยคาใชจายไปพิจารณาเสนอแนะ

ประกอบการปรับปรุงกฎหมายวาดวยองคกร

จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ตอไป 

 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคล่ือนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ยานความถี่ 380-399.9 เมกะเฮิรตซ (MHz) 4 
 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
(ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ยานความถ่ี 401-405.9 เมกะเฮิรตซ (MHz) 406.2-410 เมกะเฮิรตซ (MHz) 

และ 430-450 เมกะเฮิรตซ (MHz)  
ระหวางวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

(รวมท้ังความคิดเห็นท่ีไดรับจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการเดนส) 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

1. ความเหมาะสมในการ

กําหนดยานความถ่ี 401-405.9 

MHz 406.2-410 MHz และ 

430-450 MHz สําหรับกิจการ

เคลื่อนที่ทางบกและกิจการ

ประจําที ่ 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

ยืนยันตามเดิม เน่ืองจาก 

1.สํานักงาน กสทช. ไดริเริ่มที่จะนําหลักการ

ดังกลาวไปหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของมาต้ังแตป 

2556  และเปดโอกาสใหมีระยะเวลาการปรับปรุง

การใชคลื่นความถ่ีเปนระยะเวลา 5 ป ซึ่งรวมแลว 

เปนระยะเวลามากกวา 8 ป ซึ่งถือวาเหมาะสมแลว  

2.การชดเชยโดยลดคาตอบแทนการใชคลื่นความถ่ี

ไมสามารถดําเนินการได ภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมายปจจุบัน 

ไมเหมาะสมในแงความสูญเสียอุปกรณ 

เน่ืองจากบริษัทเอกชนที่ลงทุนซื้ออุปกรณ

วิทยุในยานที่สูงกวา 450 MHz จะใชงาน

ไมไดทั้งหมด 

ขอเสนอแนะ ขอให กสทช. ชดเชยโดยลด

คาตอบแทนความถ่ี 50% เปนระยะเวลา 5 

ป เริ่มจาก พ.ศ. 2553-2557  

แตเหมาะสมในแงการจัดการความถ่ี 

 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

2. ความเหมาะสมในการ

กําหนดระยะหางของชองความถ่ี

ที่อยูติดกัน (Channel Spacing) 

เทากับ 12.5 kHz  

การปรับลดระยะหางของชองความถ่ีที่อยู

ติดกัน (Channel Spacing) จากเดิม 25 

kHz เหลือ 12.5 kHz ในยานความถ่ี 

406.2-410 MHz และยานความถ่ี 430-

450 MHz จะทําใหเกิดผลกระทบกับ บมจ. 

กสท โทรคมนาคม ซึ่งใชคลื่นความถ่ียาน

ดังกลาว โดยยังคงใชเครื่องวิทยุคมนาคมรุน

เกาซึ่งตองใชระยะเวลาและงบประมาณใน

การเปลี่ยนเปนเครื่องวิทยุคมนาคมรุนใหม 

กสทช. จึงควรกําหนดระยะเวลาการ

ปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถ่ีในยานความถ่ี

ทั้งสองยานตามระยะเวลาใบอนุญาตของ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม คือ ป 2568 

เพื่อให บมจ. กสท โทรคมนาคม สามารถใช

งานเครื่องวิทยุคมนาคมรุนเกาไดจน

หมดอายุการใชงาน และเพื่อไมใหมี

ผลกระทบตองบประมาณที่ตองลงทุน

เพิ่มเติม 

บมจ. กสท โทรคมนาคม (หนังสือ

ที่ กสท รม.(กร.)/1740 ลงวันที่ 

29 ตุลาคม 2557) 

 

-ยืนยันตามเดิม เน่ืองจากสํานักงาน กสทช. เห็นวา

การปรับลดระยะหางของชองความถ่ีที่อยูติดกันจาก 

25 kHz เหลือเทากับ 12.5 kHz ทําใหมีคลื่นความถ่ี

เพียงพอตอความตองการของผูใชงานในระยะยาว 

อีกทั้ง อุปกรณที่มีใชงานในปจจุบันของผูใชคลื่น

ความถ่ีหลายหนวยงานสามารถปรับไปใชงาน 

channel spacing ขนาด 12.5 kHz ได และมี

เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผานการทดสอบรับรอง

มาตรฐานมากกวา 300 รุน ใหผูใชงานสามารถ

เลือกใชไดต้ังแตป พ.ศ. 2542  

-“กรอบเวลา” ตามประกาศน้ี หมายถึง ระยะเวลา

ที่ กสทช. กําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ี แจงความประสงคยืนยันการใชคลื่นความถ่ี 

หรือ แจงความประสงคปรับเปลี่ยนการใชคลื่น

ความถ่ี ทั้งน้ี ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

ยังคงมีสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีอยู ตามสิทธิเดิมที่

ไดรับ 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

เหมาะสม และยานความถ่ี 430-450 MHz 

ควรเพิ่ม channel spacing 6.25 kHz เปน

ทางเลือกดวย 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

 

เหมาะสมการจัดการบริหารความถ่ี  

อุปกรณและเทคโนโลยีในปจจุบันสนับสนุน

ใหสามารถใชงานความถ่ี 12.5 kHz ได แต

ควรกําหนดเขตการใชงานใหชัดเจนเพื่อ

ปองกันการรบกวน 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

 

 เสนอใหใชชองความถ่ีที่อยูติดกัน (Channel 

Spacing) เทากับ 6.25 kHz สําหรับชวง

ความถ่ี 430-433/435-438 และ 438-440 

MHz และใชเทคโนโลยีแบบ Digital Trunk 

เน่ืองจากปจจุบันระบบดิจิตอลเขามาแทนที่

ระบบอนาลอ็กเดิม ระบบดิจิตอลมีความ

แข็งแรงทนทานตอการรบกวน และยังใช

แถบความถ่ี (bandwidth) นอยลงกวาเดิม

ครึ่งหน่ึง และยังคงไวซึ่งความครบถวนของ

สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด
สุรินทร (Email: 
hs3as@hotmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายนิคม วลีประทานพร (Email: 
hs3qqq@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายทวี มูลตน (Email: 
hs4ray@hotmail.com ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม เน่ืองจาก 
1.ยานความถ่ี 430-433/435-438 MHz และ 
438-440 MHz น้ัน ไมไดเปนยานความถ่ีมาตรฐาน
ของ Digital Trunked Radio จึงมิไดกําหนดใหใช
ยานความถ่ีดังกลาวสําหรับ Digital Trunked 
Radio 
2.การปรับลดระยะหางของชองความถ่ีที่อยูติดกัน
จาก 25 kHz เหลือเทากับ 12.5 kHz ทําใหมีคลื่น
ความถ่ีเพียงพอตอความตองการของผูใชงานใน
ระยะยาว อีกทั้ง อุปกรณที่มีใชงานในปจจุบันของ
ผูใชคลื่นความถ่ีหลายหนวยงานสามารถปรับไปใช
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

ขอมูลขาวสาร 

ระบบเสียงดิจิตอลที่นิยมในปจจุบันเชน 

P25, Codec2, C4FM, D-STAR ลวนแตถูก

พัฒนาใหลดการใชแถบความถ่ีใหตํ่าลง และ

ใชทรัพยากรความถ่ีที่มีอยูอยางคุมคา ระบบ

ดิจิตอลเหลาน้ีลวนแลวแตใชแถบความถ่ีแค 

6.25 kHz เทาน้ัน นอยกวาที่กําหนดไว 

12.5 kHz ครึ่งหน่ึง 

 งาน channel spacing ขนาด 12.5 kHz ได และ
มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผานการทดสอบรับรอง
มาตรฐานจํานวนมากใหผูใชงานสามารถเลือกใชได 
 

 

3.  ความเหมาะสมในการ

กําหนดระยะหางระหวางความถ่ี

รับกับความถ่ีสง (Duplex 

Separation) เทากับ 5 MHz 

สําหรับการใชงานในลักษณะ

แบบเปนคู (paired frequency) 

เหมาะสม บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

ยืนยันตามเดิม 

เหมาะสมการจัดการบริหารความถ่ี  

อุปกรณในปจจุบันสนับสนุนใหทําได แตควร

กําหนดความแรงสัญญาณและขอบขายของ

การใชงานใหชัดเจน 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

 

4.  ความเหมาะสมในการ

กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 

401-405.9  MHz ในลักษณะ

เหมาะสม เห็นดวยในการแยกแบบไมเปนคู

ใหชัดเจน 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

ยืนยันตามเดิม 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

เปนกิจการรอง (secondary 

service) และในลักษณะแบบไม

เปนคู (unpaired frequency) 

 วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

5.  ความเหมาะสมในการ

กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 

406.2-410 MHz ในลักษณะ

แบบไมเปนคู (unpaired 

frequency) 

เหมาะสม และเห็นดวยในการจัด ควรจํากัด

เขตการใชงานใหชัดเจน 

 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

ยืนยันตามเดิม 

6. ความเหมาะสมของการ

กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 

430-433 /435-438 MHz 433-

435/438-440 MHz และ 440-

445/445-450 MHz ในลักษณะ

แบบเปนคู (paired frequency) 

ทั้งน้ี อาจใชงานในลักษณะแบบ

ไมเปนคู (unpaired 

frequency) ไดดวย  

สามารถจับคู Duplex ในคลื่นความถ่ีที่มีอยู

เลยไดหรือไม 

กองกิจการในพระองค สมเด็จ

พระบรมฯ (นายวัฒนชัย โมธรรม  

สอบถามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2557) 

การดําเนินการแบบ Duplex ตองใชชองความถ่ีให

เปนไปตามแผนความถ่ีวิทยุ 

 

ควรรอผลการประชุมใหญระดับโลกวาดวย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ใน

การกําหนดแนวทางการใชคลื่นความถ่ียาน 

700 MHz กอนยืนยันกําหนดการใชงานยาน

ความถ่ี 380-510 MHz 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

ยืนยันตามเดิม เน่ืองจากการใชคลื่นความถ่ียาน 

700 MHz สามารถดําเนินการได โดยไมตองรอผล

การประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 

2015 ดวยเหตุผลวาตารางกําหนดคลื่นความถ่ีได

กําหนดใหใชงานสําหรับกิจการเคลื่อนที่อยูแลว  
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

เหมาะสมในการจัด paired frequency 

ควรจัดใหเปนแบบเปนคูเทาน้ัน ไมควรจัด

แบบ unpaired frequency มาผสม 

เพราะกันการใชงานสับสน เอกชนที่ลงทุน

อุปกรณความถ่ีสูงกวา 450 MHz ไม

สามารถใชอุปกรณเกาได ขอให กสทช. 

พิจารณาลดคาตอบแทนความถ่ี กรณีพิเศษ 

50% ระยะเวลา 5 ป  

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

 

ยืนยันตามเดิม เน่ืองจากไมสามารถดําเนินการได 

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบัน  

 

 ......การกําหนดความถ่ียาน 430-433/435-
438MHz 433-435/438-440MHz จะ
กระทบกับกิจการวิทยุสมัครเลน และกิจการ
วิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม  
...ความถ่ี 435-438 MHz จะถูกใชในกิจการ
วิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม หลายประเทศ
ได ออกแบบ ดาวเทียมสมัครเลน โดยใช
คลื่นความถ่ีชวงดังกลาวในการสื่อสาร
ระหวางสถานีบนพื้นโลกและ ดาวเทียม เชน 
ดาวเทียม MinXSS จะออกสูวงโคจรใน
เดือนมีนาคม 2557 จะใชความถ่ี437.350 

นายณัฐพร แกวกระจาย (Email: 

e22icq@live.com ลงวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2557) 

 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

“8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-440 

MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และคลื่น

ความถ่ียาน 435-438 MHz สําหรับกิจการวิทยุ

สมัครเลนผานดาวเทียม ในลักษณะกิจการรอง 

(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิดการ

รบกวน และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด

คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยกจิการ

ประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

MHz, ดาวเทียม Tu-POD จะใชความถ่ี 
437.425 MHz เปนตน (สามารถตรวจสอบ
จํานวนดาวเทียมสมัครเลนที่ใช ไดที่ IARU 
Amateur Satellite Frequency 
Coordination 
www.amsatuk.me.uk/iaru/finished.ph
p) หรือ ตามเอกสารแนบทาย (ที่มา 
http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9
pel/satslist.htm )...  
…ดาวเทียมสมัครเลนจะมีลักษณะการโคจร
ที่ความเร็วโคจรไมคางฟา จึงทําใหสามารถ
ผานประเทศไทย บอยครั้ง สัญญาณจาก
ดาวเทียมดังกลาวจะรบกวนการใชงาน 
กิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการประจําที ่
หรือ มีการสงสัญญานข้ึนไปสูดาวเทียม แลว
ลงมาในความถ่ีวิทยุยานอื่นซึ่งกิจการ
เคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ไมไดรับ
ความคุมครอง...  

...ดังน้ันจึงขอใหมีการทบทวนการจัดสรร

คลื่นความถ่ีดังกลาว...  

ทางการบิน และกิจการวิทยุหาตําแหนง ทั้งน้ี ให

เปนไปตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีรวมกัน

ระหวางกิจการหลักและกิจการรองที่ กสทช. 

กําหนด” 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

 ชวงความถ่ีน้ีไดถูกกําหนดใหนักวิทยุ
สมัครเลนเปนกิจการรอง เพื่อใชในการ
ฝกฝน ทดลอง ทดสอบ เรียนรูเพื่อนําไป
ประยุกตสรางนวัตกรรมใหม ๆ 
ยานความถ่ี 430-433 MHz และ 435-438 
MHz = 240 ชอง ใชแถบความถ่ี 3+3MHz 
หากใชเปนระบบ digital จะเหลือ 1.5 + 
1.5 MHz 
จะเหลือความถ่ีใหสําหรับนักวิทยุสมัครเลน
ไดเรียนรู 1.5+1.5 MHz 
ยานความถ่ี 433-435 MHz และ 438-440 
MHz = 160 ชอง = 2+2 MHz 
หากใชเปนระบบ digital จะเหลือ 
1+1MHz 
จะเหลือความถ่ีใหสําหรับนักวิทยุสมัครเลน
ไดเรียนรู 1+1 MHz 
สรุปโดยรวมหากใชเปน digital ทั้งหมดจะ
ใชความถ่ีแค 2.5MHz 
และจะมีความถ่ีเหลือแบงปนให สําหรับนัก
วิทยุสมัครเลนไดเรียนรู 1.5+1 
ซึ่งอาจเกลี่ยชองใหรวมกันไดเปน 430-433 

สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด
สุรินทร (Email: 
hs3as@hotmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายนิคม วลีประทานพร (Email: 
hs3qqq@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
ชมรมนักวิทยุสมัครเลนกลุมบัว
หลวงสัมพันธจังหวัด
หนองบัวลําภู (Email: 
e20zug@gmail.com ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2557) 
นายทวี มูลตน (Email: 
hs4ray@hotmail.com ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2557) 

 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

“8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-440 

MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และคลื่น

ความถ่ียาน 435-438 MHz สําหรับกิจการวิทยุ

สมัครเลนผานดาวเทียม ในลักษณะกิจการรอง 

(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิดการ

รบกวน และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากกจิการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด

คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยกิจการ

ประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน และกิจการวิทยุหาตําแหนง ทั้งน้ี ให

เปนไปตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีรวมกัน

ระหวางกิจการหลักและกิจการรองที่ กสทช. 

กําหนด” 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

และ 435-438 
เหลือใหนักวิทยุ 433-435 และ 438-440 
แบงเปน 
433-434 ยังเปนชอง analog Simplex 
438-439 ยังเปนชอง Digital Simplex เชน 
Dgital Voice, Digital Amateur Radio 
TV 
434-435,439-440 ปกติแลวแลวใชเปน
ระบบทวนสัญญาณ UHF ใชเพื่อประสาน
เหตุภัยบัติ เปนชองทางสํารองเมื่อ
ระบบสื่อสารหลักขัดของ 
ลดความแออัดของ VHF ในปจจุบันลงได 
เพิ่มโอกาสใหการพัฒนาความรูกับ
ประชาชนไดศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานในการ
นําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตได 

หากไมมีซึ่งความถ่ีใหใช ก็จะเปนแควงจร

อิเล็คทรอนิกส ไมมานํามาประยุกต ไม

กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ได 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

7. ความเหมาะสมของ

เงื่อนไขในการใชงานคลื่นความถ่ี  

ควรระบุเพิ่มเติมถึงความถ่ีชวง 430-

440MHz ที่มีกิจการวิทยุสมัครเลน 

(Amateur) และ กิจการวิทยุสมัครเลนผาน

ดาวเทียม (Amateur Satellite) อยูและใช

รวมกับกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการ

ประจําที ่ตามตารางกําหนดคลืน่ความถ่ี

แหงชาติ พ.ศ.2555 และตารางกําหนดคลืน่

ความถ่ีในมาตรา 5 ของ ขอบังคับวิทยุ ป 

พ.ศ. 2551 ของสหภาพโทรคมนาคม

ระหวางประเทศ โดยกําหนดเงื่อนไข

เพิ่มเติม ดังเชน กําหนดใหการใชคลื่น

ความถ่ียาน 430-440 MHz สําหรับกิจการ

วิทยุสมัครเลน ในลักษณะกิจการรอง 

(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิด

การรบกวนและไมไดรับการคุมครองการ

รบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากกิจการหลักที่

กําหนดไวในตารางกําหนดคลื่น ความถ่ี

แหงชาติ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑที ่

นายสุพงษ ศักด์ิชูวงษ (Email: 

e21qeb@gmail.com ลงวันที่ 

28 ตุลาคม 2557)  

สมบัติ สมสุข (Email: 
sombat401@gmail.com ลง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557) 

 

เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

“8.2.3 กําหนดการใชคลื่นความถ่ียาน 430-440 

MHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และคลื่น

ความถ่ียาน 435-438 MHz สําหรับกิจการวิทยุ

สมัครเลนผานดาวเทียม ในลักษณะกิจการรอง 

(secondary service) ซึ่งตองไมกอใหเกิดการ

รบกวน และไมไดรับการคุมครองการรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากกิจการหลักที่กําหนดไวในตารางกําหนด

คลื่นความถ่ีแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยกิจการ

ประจําที่ กิจการเคลื่อนที่ยกเวนกิจการเคลื่อนที่

ทางการบิน และกิจการวิทยุหาตําแหนง ทั้งน้ี ให

เปนไปตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีรวมกัน

ระหวางกิจการหลักและกิจการรองที่ กสทช. 

กําหนด” 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

กสทช. กําหนด เพื่อใหผูใชในกิจการหลักได

ทราบวาชวง430-440MHz มีการใชงานใน

รูปแบบกิจการรองรวมอยูดวย การใชงาน

ความถ่ีชวง 435-438MHz อาจกอใหเกิด

การรบกวนการทํางานของดาวเทียมวิทยุ

สมัครเลน ที่มีการใชติดตอระหวางประเทศ 

 ในกรณีการรบกวนซึ่งกันและกัน หากเจรจา

ตกลงกันไมได กสทช. ควรกําหนด

กระบวนการการระงับขอพิพาทและไกล

เกลี่ยใหชัดเจน 

บมจ. ทีโอท ี(หนังสือที่ ทีโอท/ี

887 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)  

ยืนยันตามเดิม ทั้งน้ี กระบวนการการระงับขอ

พิพาทและไกลเกลี่ย ในกรณีที่เกิดการรบกวน เปน

สวนหน่ึงของหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถ่ีอยู

แลว โดยไมจําเปนตองกําหนดเรื่องดังกลาวไวใน

แผนความถ่ีวิทยุเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม 

สํานักงาน กสทช. จะรับขอเสนอไวดําเนินการใหมี

ความชัดเจนตอไป 

เหมาะสมในแงการจัดระเบียบความถ่ี

ภาพรวมทั้งหมด แตผลกระทบกับคาใชจาย

ในการเปลี่ยนอุปกรณสื่อสารทั้งหมดที่ตาง

ยานความถ่ีที่ กสทช. จัดใหม 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

- 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

8. ประเด็นอื่น ๆ 

 

 

นายพรชัย มีขอสังเกตวา สมการหนา 15 

ขอ 4.4.3 ตัวแปร “n” ควรแกไขเปน ตัว

แปร “p”  

สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง

ประเทศไทยในพระบรมรา

ชูปถัมป (แสดงความเห็นวันที่ 8 

ตุลาคม 2557) 

ไดปรับแก (ราง) ประกาศ กสทช. ดังน้ี 

4.4.3 ความถ่ีกลางของชองความถ่ีรับ/สง ที่ p (f'p) 

เปนไปตามสมการที่ (4) 

f'p =  435  +  0.0125 p    (4) 

1. บริษัทเอกชนที่ใชงานความถ่ีเดิมควร

ไดรับอนุญาตความถ่ียานใหมเทาเดิม และ

สามารถขออนุญาตใชงานเพิ่มไดกรณีมีการ

ขยายงาน 

2. กสทช. จํากัดเขตการใชงานความถ่ี ที่

ชัดเจนเพื่อปองกันการรบกวน 

3. จัดสรรความถ่ีที่ใชงานแบบ paired 

frequency ในยาน 450-470 MHz 

เพิ่มเติม ชวงระยะเวลา 10 ป แลวคอย

เปลี่ยน จะสามารถชวยลดผลกระทบ

คาใชจายของเอกชนได 

รายไดถาเสียสามารถเปลี่ยนไปใชยานที่ 

กสทช. กําหนด โดย กสทช. กันความถ่ี

รองรับการใชงาน 

บมจ. ไทยออยล (Email: 

kanet@thaioilgroup.com ลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557) 

 

1. หลักการในการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี 

(จํานวนคลื่นความถ่ีที่ตองปรับเปลี่ยน) และการ

จัดสรรคลื่นความถ่ี (ขยายขอบเขตการใชงานและ

เขตการใชงานคลื่นความถ่ี) สอดคลองตามที่เสนอ

ขอคิดเห็น 

2. ยานความถ่ี 450-470 MHz เปนยานความถ่ีที่ 

ITU กําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT และ

สํานักงาน กสทช. อยูระหวางการพิจารณาความ

แพรหลายของอุปกรณสําหรับกิจการดังกลาว กอน

จัดทําแผนความถ่ีวิทยุที่เกี่ยวของตอไป ทั้งน้ี 

ผูใชงานเดิมแบบ Conventional ในยานความถ่ี 

450-470 MHz รวมทั้ง การใชงานในกิจการ

เคลื่อนที่ทางทะเลในลักษณะ on-board 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/สอบถาม ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการดําเนินการ 

communications สามารถใชคลื่นความถ่ีตอไปได 

จนกวา หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี

และแผนความถ่ีวิทยุสําหรับยานความถ่ีน้ีจะมีผล

บังคับใช   
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