สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะพรอมผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
ระหวางวันที่ 10 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดรับจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร)
ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
1
1. การปรับปรุงตาราง ความสอดคลองของการลบกิจการวิทยุสมัครเลนในยาน
กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษา เห็นควรยังคงกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรอง
กําหนดคลื่นความถี่
ความถี่ 50-54 MHz สอดคลองกับเชิงอรรถระหวาง
พระองค กองทัพบก
ตามที่กําหนดไวในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
แหงชาติ ที่แตกตาง
ประเทศ 5.167 หรือไม
จาสิบเอกพบ เซงตระกูล วันที่ ๒๕๕๕) และ เพิ่มเชิงอรรถประเทศไทยในยานความถี่ ๕๐จากขอบังคับวิทยุ ค.ศ.
6 พฤษภาคม 2558
๕๔ เมกะเฮิรตซ ระบุวา กสทช. จะปรับปรุงการใชยาน
2012 จํานวน 16 ยาน
ความถี่ ๕๐-๕๔ เมกะเฮิรตซ เพื่อใหสามารถใชงานคลื่น
ความถี่
ความถี่รวมกันระหวางกิจการเคลื่อนที่ กิจการประจําที่
หนวยงานเพื่อความมั่นคงมีความจําเปนในการใชงานคลื่น กรมการสื่อสารทหาร
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน และกิจการวิทยุสมัครเลน
ความถี่ 30-88 MHz เปนหลัก และไมมีความเชื่อมั่นในการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ได ทั้งนี้ ยังไมอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวในกิจการ
ใชคลื่นความถี่ยานนี้สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน จนกวาจะ พันเอกศิริพงษ พุมพวง วันที่ 6 วิทยุสมัครเลนจนกวาผลการศึกษาการใชงานคลื่นความถี่
มีมาตรการหรือขอกําหนดที่ชัดเจนเปนหลักประกันวาจะไม พฤษภาคม 2558
รวมกันระหวางกิจการและการแกไขเชิงอรรถระหวาง
กอใหเกิดการรบกวนตอการใชงานของหนวยงานเพื่อความ
ประเทศที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จ
มั่นคงในยานความถี่นี้
-การใชงานยานความถี่ 50-54 MHzไมสอดคลองตามตาราง สมาคมวิทยุสมัครเลนแหง
กําหนดคลื่นความถี่ในเขตภูมิภาคที่ 3 เห็นควรแกไข
ประเทศไทยในพระบรม
เชิงอรรถระหวางประเทศ 5.167 และ 5.167A เพื่อให
ราชูปถัมภ
กิจการวิทยุสมัครเลนใชงานได และควรมีมาตรการใน
1) นายจักรี หานทองคํา วันที่ 6
คุมครองการรบกวนการใชงานคลื่นความถี่ในยานนี้
พฤษภาคม 2558
1

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
เนื่องจากมีการใชงานในประเทศเพื่อนบาน
-ขอใหสนับสนุนการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนประเภท
เสียง ขอมูล และรหัสมอรสโดยอนุญาตใหใชยานความถี่
50-50.2 MHz เปนการชั่วคราว
-ยานความถี่ 50-54 MHz สามารถรับฟงไดเปนการทั่วไป
อาจมีความเสี่ยงหากใชในกิจการเพื่อความมั่นคง
-ยานความถี่ 50-54 MHz มีใชงานในประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว ญี่ปุน
นําเสนอการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมในยานความถี่ตาง ๆ
โดยเฉพาะยาน 50-54 MHz ในโหมดเอ.เอ็ม. โดยมีการใช
งานคนละโหมดกับที่หนวยงานเพื่อความมั่นคงใชอยู
ขอใหทบทวนการใชงานยานความถี่ 50-54 MHz และ
เชิงอรรถระหวางประเทศ 5.167 สําหรับกิจการวิทยุ
สมัครเลน

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
2) นายพิมพชนก ปาละกวงศ
ณ อยุธยา วันที่ 6 พฤษภาคม
2558
3) นายกมล นาคชุม วันที่ 6
พฤษภาคม 2558
4) นายเฉลิมพล บุญทองคํา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

บริษัท เอ็มเอส มารแชล จํากัด
นายศราวุฒิ พิทักษสินาก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
นายชวลิต รัศมีนิล หนังสือลง
วันที่ 18 เมษายน 2558 พรอม
ทั้ง นายกฤษฎา ฟูตระกูล
วาที่ ร.ต. หญิง ณีรนุช เมือง
อําพัน นายเฉลิมพล เมือง
อําพัน ส.อ. นพพร ชางสุวัฒน
และนายสุพงษ ศักดิ์ชูวงษ
คัดคานการลบกิจการวิทยุสมัครเลนในยานความถี่ 50-54 1) นายเฉลิมพล เมืองอําพัน
MHz และปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศ 5.167 สําหรับ และบุคคลอีก 23 ราย ตาม
กิจการวิทยุสมัครเลน และเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปน
หนังสือลงวันที่ 2 พ.ค. 2558
กิจการรองในยาน 147-148 MHz
2) นายดํารงศักดิ์ รัฐการโก

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

รับความคิดเห็นไวประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการใช
คลื่นความถี่รวมกันตอไป
โปรดดูผลการพิจารณาตาม

1

1

-กรณียาน 50-54 MHz โปรดดูผลการพิจารณาตาม
2
- กรณียาน 147-148 MHz เห็นควรยืนยันตามตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.2555) โดยยังไมกําหนด
กิจการวิทยุสมัครเลนเพิ่มเติมเปนกิจการหลักหรือกิจการรอง
2

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
ในขณะนี้ อยางไรก็ตาม จะไดรับความคิดเห็นไวประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใน
โอกาสตอไป

วิบูลย และบุคคลอีก 17 ราย
ตามหนังสือลงวันที่ 1 พ.ค.
2558
3) นายนิคม วลีประทานพร
และบุคคลอีก 39 ราย ตาม
หนังสือลงวันที่ 1 พ.ค. 2558
4) นางพรชยา พุทธเสน และ
บุคคลอีก 46 รายตามหนังสือ
ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558
5)นายนพดล นิ่มวนาดอน
และบุคคลอีก 20 ราย ตาม
หนังสือลงวันที่ 14 พ.ค. 2558
(รายชื่อ 1 จํานวน 145 ราย)
1
ในยานความถี่ 50-54 MHz ควรลบกิจการประจําที่ กิจการ 1)นายสุพงษ ศักดิ์ชูวงษ
โปรดดูผลการพิจารณาตาม
เคลื่อนที่ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนออก
e21qeb@gmail.com
e-mail ลงวันที่ 11 พฤษภาคม
2558
2)นายทวี มูลตน
hs4ray@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558

3

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
ควรกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการหลักในยาน
ความถี่ 50-54 MHz
ควรกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยาน
ความถี่ 50-54 MHz
ควรปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศ 5.167/5.167A
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการหลักในยานความถี่
147-148 MHz
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่
147-148 MHz
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่
430-440 MHz
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่
435-438 MHz

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
รายชื่อ 2 จํานวน 164 ราย

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

รายชื่อ 3 จํานวน 50 ราย
รายชื่อ 4 จํานวน 37 ราย
รายชื่อ 5 จํานวน 12 ราย

2

โปรดดูผลการพิจารณาตาม

รายชื่อ 6 จํานวน 150 ราย
รายชื่อ 7 จํานวน 32 ราย

-กรณียานความถี่ 430-440 MHz เห็นควรยืนยันตามตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.2555) ซึ่งกําหนดให
กิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรอง
-กรณียานความถี่ 435-438 MHz เห็นควรยืนยันตามตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.2555) ซึ่งกําหนดใหใช
สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียมเฉพาะดานรับ
(Downlink) ซึ่งสอดคลองกับเชิงอรรถระหวางประเทศ
5.282

1) นายกานต สุวรรณรัต
e20zfd@gmail.com
e-mail ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2558
2) นาย ปกร อมรประภาธีรกุล
pakorna@gmail.com
e-mail ลงวันที่ 11 พฤษภาคม
2558
ควรปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศ 5.276 และเพิ่มยาน 1) Noppadol Nimwanadon เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
ความถี่ 430-440 MHz ใน T-Amateur
lamiad@gmail.com
2555) โดยไมมีการปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศ
e-mail ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 5.276 เนื่องจากมีการใชงานในกิจการประจําที่และกิจการ
4

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
2558
เคลื่อนที่อยูเดิม อยางไรก็ตาม เนื่องจากคลื่นความถี่ที่
2) นายณภัทร แกนสาร
กําหนดสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน และกิจการวิทยุ
สมัครเลนผานดาวเทียม ตามที่ระบุไวในตารางกําหนดคลื่น
hs3luy@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ความถี่แหงชาติ มีเปนจํานวนมาก ดังนั้น เชิงอรรถประเทศ
ไทย T-Amateur จึงไมไดระบุคลื่นความถี่โดยระบุวา ให
2558
เปนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต
และกํากับกิจการวิทยุสมัครเลน ทั้งนี้ หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการอนุญาตในแตละยานความถี่ใหเปนไปตามที่
กสทช. กําหนด
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการหลักในยานความถี่ นายจรูญโรจน วาดเจริญ
เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
430-440 MHz
e20zsy-1@hotmail.com
2555) ซึ่งไดกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรอง
e-mail ลงวันที่ 14 พฤษภาคม เนื่องจากตารางกําหนดคลื่นความถี่ เขตภูมิภาคที่ 3 ของ
2558
ITU กําหนดใหเปนกิจการรอง
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่ รายชื่อ 8 จํานวน 9 ราย
เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
10.45-10.5 GHz
2555) ซึ่งไดกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองใน
ยานความถี่ดังกลาวอยูแลว
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่ รายชื่อ 9 จํานวน 8 ราย
เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
1 800-2 000 kHz 3 500-3 900 kHz 1 215-1 300
2555) ซึ่งไดกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองใน
MHz 2 300- 2 400 MHz และ 5 650-5850 MHz
ยานความถี่ดังกลาวอยูแลว ยกเวนยานความถี่ 2300-2400
MHz เห็นควรยกเลิกการกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปน
กิจการรอง เนื่องจากยานความถี่ดังกลาวไดถูกกําหนดใหใช
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ตามภาคผนวกของแผนแมบท
5

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
ควรเพิ่มกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่
472-479 kHz และ 3 600-3 900 kHz

ควรกําหนดยาน 430-440 MHz และ 10.45-10.5 GHz
พรอมทั้งเชิงอรรถระหวางประเทศ 5.276 และ 5.481
สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน ในกิจการรอง

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
การบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555)
นายพจน ศรีพานิช
-กรณียานความถี่ 472-479 kHz เห็นควรยืนยันตามตาราง
e20gmy@hotmail.com
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.2555) ซึ่งไดกําหนด
e-mail ลงวันที่ 16 พฤษภาคม กิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่ดังกลาว
2558
อยูแ ลว
-กรณียานความถี่ 3 600-3 900 kHz เห็นควรยืนยันตาม
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.2555) ซึ่งยังไมได
กําหนดใหในกิจการวิทยุสมัครเลน เนื่องจากมีการใชงาน
ของหนวยงานเพื่อความมั่นคงและหนวยงานของรัฐ และยัง
มีความจําเปนตองใชงานตอไป อยางไรก็ตาม จะไดรับ
ขอคิดเห็นไวประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกําหนด
คลื่นความถี่แหงชาติในโอกาสตอไป
1)นายสถิตพงษ ดีพงคํานนท ยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.2555)
e21snn@hotmail.com
ซึ่งไดกําหนดยานความถี่ 430-440 MHz และ 10.45-10.5
e-mail ลงวันที่ 21 เมษายน
GHz สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยาน
2558
ความถี่ดังกลาวอยูแลว
2) นายสถิตพงษ ดีพงคํานนท
e21snn@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
3) นายธีรเดช สกุลณียา
gbniche@yahoo.com
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ในยานความถี่ 3400-3500 และ 3500-3700 MHz เสนอ
ใหปรับกิจการเคลื่อนที่เปนกิจการหลักรวม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร
ยืนยันการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติใน
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ยาน 3400-3700 MHz ใหเปนไปตามขอบังคับวิทยุ ค.ศ.
นายสุรพล เกียรติยศสกุล วันที่ 2012 และการใชงานรวมกันระหวางกิจการ ดังนี้
6 พฤษภาคม 2558
1. ปรับปรุงกิจการประจําที่ใหเปนกิจการหลักรวมกับ
กิจการประจําที่ผานดาวเทียม ในยานความถี่
3400-3500 MHz และยืนยันการคงกิจการประจํา
ที่เปนกิจการหลักรวมกับกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม ในยานความถี่ 3500-3700 MHz
2. ยืนยันการกําหนดกิจการเคลื่อนที่เปนกิจการรอง
ในยานความถี่ 3400-3500 MHz และ 35003700 MHz
ทั้งนี้ เนื่องจากยานความถี่ดังกลาวใชสําหรับ downlink
ของ Extended C Band ของกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียม โดยมีการใชงานในลักษณะ VSAT และ DTH ซึ่ง
ผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
แสดงใหเห็นวาการใชงานรวมกันระหวางกิจการเคลื่อนที่
และกิจการประจําที่ดาวเทียมเปนไปไดยาก แตการใชงาน
รวมกันระหวางกิจการประจําที่และกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียมมีความเปนไปได โดยมีขอกําหนดทางเทคนิคที่
เหมาะสม
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

-ในยานความถี่ 14.0-14.3 GHz เสนอใหตัดกิจการประจําที่
เนื่องจากยังไมมีการกําหนดใหกิจการประจําที่เปนกิจการ
หลัก รวมทั้งไมปรากฏชื่อของประเทศไทยในเชิงอรรถ
ระหวางประเทศไทยที่เกี่ยวของ
-ในยานความถี่ 3.4-4.2/5.925-6.425/ 12.2-12.75 เห็น
ควรใหมีการศึกษาความตองการใชงานคลื่นความถี่ใน
กิจการประจําที่และการคุมครองกิจการประจําที่ผาน
ดาวเทียมกอนปรับกิจการประจําที่เปนกิจการหลักรวม
-ประกาศ กทช. ผว. 102-2550 ไมครอบคลุมหรือกลาวถึง
ITU-R Recommendations ที่เกี่ยวของรวมถึงระยะหาง
ระหวางสถานีภาคพื้นดินของทั้งสองกิจการ (กิจการอวกาศ
และกิจการภาคพื้นดิน) จึงอาจไมสามารถคุมครองกิจการ
ประจําที่ผานดาวเทียมที่มีการใชงาน ณ ปจจุบันและใน
อนาคตไดหากมีการใชงานความถี่รวมกันกับกิจการอื่น

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
1) นายวสวัตติ์ สมแสวง วันที่ 6
พฤษภาคม 2558
2) หนังสือเลขที่ ทค 224/2558
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

-ควรปรับปรุงยานความถี่ 14-14.3 GHz โดยลบกิจการ
ประจําที่ออกเนื่องจากไมสอดคลองกับตารางกําหนดคลื่น
ความถี่ในเขตภูมิภาคที่ 3
-ควรปรับปรุงยานความถี่ 14.3-14.5 GHz โดยลบกิจการ
ประจําที่ที่เปนกิจการรองออก เนื่องจากกิจการประจําที่ได

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
หนังสือที่
TUC/H/REG/268/2558
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
-กรณียานความถี่ 14.0-14.3 GHz เห็นควรยกเลิกการ
กําหนดกิจการประจําที่เปนกิจการหลักเพิ่มเติม ตามความ
คิดเห็นของ บมจ. ไทยคม เนื่องจากยังไมมีการกําหนดให
กิจการประจําที่เปนกิจการหลัก รวมทั้งไมปรากฏชื่อของ
ประเทศไทยในเชิงอรรถระหวางประเทศไทยที่เกี่ยวของ
-กรณียานความถี่ 3.4-4.2/5.925-6.425/ 12.2-12.75
GHz เห็นควรยืนยันขอเสนอการปรับกิจการประจําที่เปน
กิจการหลักรวมกับกิจการประจําที่ผานดาวเทียม เนื่องจาก
ผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
แสดงใหเห็นวา การใชงานรวมกันระหวางกิจการประจําที่
และกิจการประจําที่ผานดาวเทียมมีความเปนไปได โดยมี
ขอกําหนดทางเทคนิคที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะไดรับความคิด
เห็นในประเด็นที่วา ขอกําหนดทางเทคนิคที่มีอยูในปจจุบัน
อาจไมสามารถคุมครองกิจการประจําที่ผานดาวเทียมได ไว
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศ กทช. ผว. 1022550 ในโอกาสตอไป
-กรณียานความถี่ 14.0-14.3 GHz เห็นควรยกเลิกการกําหนด
กิจการประจําที่เปนกิจการหลักเพิ่มเติม ตามความคิดเห็น
ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
เนื่องจากยังไมมีการกําหนดใหกิจการประจําที่เปนกิจการ
หลักรวม อีกทั้งไมปรากฏชื่อของประเทศไทยในเชิงอรรถ
ระหวางประเทศไทยที่เกี่ยวของ
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ปรับเปนกิจการหลักแลว

การใชงานรวมกันในคลื่นความถี่ ยานความถี่ 2300-2450 กรมการสื่อสารทหาร
MHz /2300-2470 MHz ขอความชัดเจนในการจัดสรคลื่น พันเอก วิเศษ เจริญสุข
ความถี่รวมกัน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
-กรณียานความถี่ 14.3-14.5 GHz เห็นควรยกเลิกการกําหนด
กิจการประจําที่เปนกิจการรอง ตามความคิดเห็นของ บริษัท
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เนื่องจาก
เนื่องจากกิจการประจําที่ไดปรับเปนกิจการหลักแลว
รับความคิดเห็นไวประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
การปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ในยาน 2300-2400 MHz
ในโอกาสตอไป

เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.

กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
rangsit2212@yahoo.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช. ในการปรับปรุง 1)สมาคมโทรคมนาคมและการ โปรดดูผลการพิจารณาตาม1
เฉพาะยานความถี่ 50-54 MHz โดยยกเลิกกิจการวิทยุ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา
สมัครเลนในลักษณะกิจการรอง เพื่อใหสอดคลองกับ
2)สมาคมสงเสริมและพัฒนา
เชิงอรรถระหวางประเทศ 5.167
ความรูเพื่อคุมครองผูบริโภค
ไทย
3)สมาคมโทรคมนาคมเพื่อ
วิชาชีพและสังคม
4)สมาคมโทรคมนาคมเพื่อ
ผูบริโภค
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.

เห็นดวยกับขอเสนอ เนื่องจากเปนการแกไขปรับปรุงแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ในสวนของ
ตารางคลื่นความถี่แหงชาติ ในสอดคลองกับขอบังคับวิทยุ
ระหวางประเทศ ฉบับป ค.ศ. 2012 และปรับปรุงให
สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการคลื่นความถี่ตาม
ความจําเปนในการใชงานและแนวโนมเทคโนโลยี

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
5)สมาคมโทรคมนาคมเพื่อสิทธิ
เสรีภาพของผูดอยโอกาส
nannapas.p@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
กรมเจาทา
Radiocommunication2014
@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2558
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
1)pichit.kaewmakoon@dtac.
co.th
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
2) หนังสือ ที่ DTN.RS-NBTC
021/2558 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2558
3) หนังสือ ที่ DTAC.RS-NBTC
035/2558 ลงวันที่ 15

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
เห็นดวยกับการลบกิจการวิทยุสมัครเลนออกจากตาราง
กําหนดคลื่นความถี่ ยานความถี่ 50-54 MHz
ไมเห็นดวยกับการลบกิจการวิทยุสมัครเลนออกจากตาราง
กําหนดคลื่นความถี่ ยานความถี่ 50-54 MHz

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

พฤษภาคม 2558
รายชื่อ 10 จํานวน 29982 ราย โปรดดูผลการพิจารณาตาม1
รายชื่อ 11 จํานวน 635 ราย

เห็นดวยกับการไมปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ ยานความถี่ 137-138 MHz
ไมเห็นดวยกับการไมปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ ยานความถี่ 137-138 MHz

รายชื่อ 12 จํานวน 29889 ราย เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
2555) โดยยังไมปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
ยานความถี่ 137-138 MHz ในขณะนี้ อยางไรก็ตาม จะ
รายชื่อ 13 จํานวน 665 ราย
ไดรับความคิดเห็นไวประกอบการพิจารณาปรับปรุงตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติในโอกาสตอไป
บมจ.ทีโอที มีผูใชบริการใน 4 ยานความถี่ ไดแก 470-510 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รับความคิดเห็นไวประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
510-960 1452-1492 และ 2300-2400 MHz และมีแผน ตามหนังสือ ที่ ทีโอที/334
การปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ในยานความถี่ดังกลาวใน
ปรับปรุงการใชงานใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ กสทช.
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โอกาสตอไป
กําหนด
หากเรียกคืนคลื่นความถี่กอนกําหนดเวลา กสทช. ควร
พิจารณาชดเชยสิทธิการถือครองคลื่นความถี่แก บมจ. ทีโอที
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ประเด็น
2. การปรับปรุง
เชิงอรรถระหวาง
ประเทศ ที่มีชื่อ
ประเทศไทย ตามที่
ปรากฏในขอบังคับ
วิทยุ ค.ศ. 2012
จํานวน 3 เชิงอรรถ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.

เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.

เห็นดวยกับการไมปรับปรุง 5.167
ไมเห็นดวยกับการไมปรับปรุง 5.167
เห็นดวยกับการไมปรับปรุง 5.204
ไมเห็นดวยกับการไมปรับปรุง 5.204

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
rangsit2212@yahoo.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
กรมเจาทา
Radiocommunication2014
@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2558
รายชื่อ 14 จํานวน 30072 ราย
รายชื่อ 15 จํานวน 536 ราย
รายชื่อ 16 จํานวน 30068 ราย
รายชื่อ 17 จํานวน 515 ราย

-

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

-

1

โปรดดูผลการพิจารณาตาม

เห็นควรยืนยันขอเสนอที่ไมปรับปรุงเชิงอรรถระหวาง
ประเทศ 5.204 ในขณะนี้ เนื่องจากมีการใชงานในกิจการ
ประจําที่และกิจการเคลื่อนที่โดยหนวยงานเพื่อความมั่นคง
และยังคงมีความจําเปนในการใชงานอยูตอไป
ควรปรับปรุงโดยแกเชิงอรรถระหวางประเทศ (footnote) 1) นายสุพงษ ศักดิ์ชูวงษ
เห็นควรยืนยันขอเสนอที่ไมปรับปรุงเชิงอรรถระหวาง
5.276 ในขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ โดยลบชื่อประเทศ e21qeb@gmail.com
ประเทศ 5.276 เนื่องจากมีการใชงานในกิจการประจําที่อยู
ไทยออก
e-mail ลงวันที่ 11 พฤษภาคม เดิมและยังมีความจําเปนในการใชงานอยูตอไป
2558
2) นายณภัทร แกนสาร
12

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

เห็นดวยกับการไมปรับปรุง 5.331
ไมเห็นดวยกับการไมปรับปรุง 5.331

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

hs3luy@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
3)นายทวี มูลตน
hs4ray@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
รายชื่อ 18 จํานวน 30050 ราย เห็นควรยืนยันขอเสนอที่ไมปรับปรุงเชิงอรรถระหวาง
ประเทศ 5.331 ในขณะนี้ เนื่องจากมีการใชงานในกิจการ
รายชื่อ 19 จํานวน 520 ราย
วิทยุนําทางโดยหนวยงานเพื่อความมั่นคงและยังมีความ
จําเปนในการใชงานอยูตอไป
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ประเด็น
3. การปรับปรุง
เชิงอรรถประเทศไทย
แนบทายตาราง
กําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ จํานวน 23
เชิงอรรถ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

กรอบระยะเวลาของเชิงอรรถประเทศไทย T-P7 และ T-P8 บริษัท แอดวานซ อินโฟร
นานเกินไป ควรเปนป 2560
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
1) นายสุรพล เกียรติยศสกุล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
2) หนังสือ ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
เห็นควรปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย TP-7 และ TP-8
ดังนี้
3
“T-P7 กสทช. จะปรับปรุงการใชยานความถี่ 2300 –
2400 MHz เพื่อใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications)/
กิจการสื่อสารไรสายความเร็วสูง (Broadband Wireless
Access) โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2561”
4

การใชงานคลื่นความถี่ยาน 800/900 MHz สําหรับการใช การรถไฟแหงประเทศไทย
งานเพื่อควบคุมรถไฟความเร็วสูง มีความคืบหนาประการใด นายวรัญ สมอไทย วันที่ 6
พฤษภาคม 2558

“T-P8 กสทช. จะปรับปรุงการใชยานความถี่ 2500 –
2690 MHz เพื่อใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications)/
กิจการสื่อสารไรสายความเร็วสูง (Broadband Wireless
Access) โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2561”
สํานักงาน กสทช. ไดชี้แจงในที่ประชุมรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 วา ยานความถี่
800/900 MHz ไดถูกกําหนดในตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ ใหใชสําหรับกิจการเคลื่อนที่ดวย ซึ่งจะรวมถึงการ
ใชงานคลื่นความถี่สําหรับระบบอาณัติสัญญาณเพื่อควบคุม
การเดินรถระบบรางดวยอยูแลว อยางไรก็ตาม การ
พิจารณากําหนดนโยบายการใชคลื่นความถี่ในยานดังกลาว
14

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

-ควรตัด “มีนโยบาย” ออกจาก T-P ทุกเชิงอรรถ
- T-P7 และ T-P8 ควรกําหนดกรอบเวลาเปน 2561
- ควรแยกยานความถี่ใน T-P4 ใหยอยลงมา เนื่องจากแต
ละชวงมีปญหาและขอจํากัดที่แตกตางกัน โดยแยกแตละ
ยานดังนี้ 470-510 510-790 790-890 890-960 MHz
-ควรกําหนดระยะเวลาการยุติการออกอากาศโทรทัศน
ระบบอนาล็อกไวในตารางกําหนดคลื่นความถี่นี้ดวย
-กรอบระยะเวลายาน 700 MHz ควรเปน 2561

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

สมาคมโทรคมนาคมแหง
ประเทศไทย
นายวิวัฒน สุทธิภาค วันที่ 6
พฤษภาคม 2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
ในภาพรวม อยูระหวางการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรและสังคม เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาของ กสทช. ตอไป
เห็นควรปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย TP-4 ดังนี้
5
“T-P4 . กสทช. จะปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ ยาน
ความถี่ 470-960 MHz ดังนี้
1. 470-510 MHz โยกยายการใชกิจการประจําที่และ
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ภายในป 2563 เพื่อรองรับการใช
งานกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิตอล และปรับปรุง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหรองรับการใชงานใน
ยาน 470-694 MHz ภายในป 2566
2. 510-790 MHz ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ใหรองรับการใชงานในยาน 470-694 MHz ภายใน
ป 2566 และจัดทําแผนความถี่วิทยุเพื่อรองรับการใชงาน
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ในยานความถี่ 698-806
MHz ภายในป 2566
3. 794-806 MHz โยกยายไมโครโฟนไรสายและการใชงาน
ในกิจการอื่น ๆ ภายในป 2566 เพื่อรองรับการใชงาน
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลยานความถี่ 698-806
MHz
15

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ความไมชัดเจนของเชิงอรรถประเทศไทย ยานความถี่ 470- บริษัท แอดวานซ อินโฟร
960 MHz T-P4 ควรระบุความถี่ยานใดสําหรับกิจการใด
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินการใหแลวเสร็จ 1) นายสุรพล เกียรติยศสกุล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
2) หนังสือ ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2558
-สอบถามแผนความถี่สําหรับ UAV/UAS
กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
พันเอกศิริพงศ พุมพวง วันที่ 6
พฤษภาคม 2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
4. 806-960 MHz ปรับปรุงการใชคลื่นความถี่เพื่อรองรับ
การใชงานกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล กิจการ
เคลื่อนที่ทางบกระบบทรังค ภารกิจปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การใชงาน RFID และการใชงานระบบอาณัติ
สัญญาณเพื่อควบคุมการเดินรถระบบราง ภายในป 2563
(ดู T-P5 ประกอบ)”
3
4
T-P7 และ T-P8 โปรดดูผลการพิจารณาตาม และ
5
โปรดดูผลการพิจารณาตาม

สํานักงาน กสทช. ไดชี้แจงในที่ประชุมรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 วา การใชคลื่น
ความถี่สําหรับอากาศยานไรนักบิน (UAS/UAV) เปนสวน
หนึ่งของการใชงานในกิจการเคลื่อนที่หรือกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน ตามที่กําหนดไวในตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ อยางไรก็ตาม การพิจารณากําหนดนโยบายการใช
คลื่นความถี่ในลักษณะดังกลาวในภาพรวม อยูระหวางการ
พิจารณาจัดทําแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหมาะสม
เสนอตอ กสทช. ตอไป
16

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
-ควรปรับปรุง T-P4 ใหชัดเจนวา กสทช. มีนโยบายในการ
ปรับปรุงการใชงานยานความถี่ 470-960 MHz ใหแก
กิจการใดบาง และควรระบุกรอบเวลาดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในป 2563
-ในเชิงอรรถประเทศไทย T-IMT ควรเพิ่ม “ดู T-P4 T-P6
และ T-P7 ประกอบ” และแกไข “กิจการโทรคมนาคม
สากลเคลื่อนที่” เปน“กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล”

ควรปรับปรุงรูปแบบในการอางอิงของเชิงอรรถประเทศไทย
ใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ (มีวันที่หรือไมมีวันที่ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา
ควรเพิ่มขอความ “(ดู T-P3 ประกอบ)”ทายขอความของ
T-Amateur
ควรแกไข T-Trunked โดยเปลี่ยนจาก กสทช. ผว.4032558 เปน กสทช. ผว.401-2558 สําหรับความถี่ยาน 800
MHz และ กสทช. ผว.401-2558 ความถี่ยาน 400 MHz
ตามที่ไดประกาศใช

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
5
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
-สําหรับ T-P4 โปรดดูผลการพิจารณาตาม
1) นางสาววีณา จางเจริญ วันที่ -สําหรับ T-IMT เห็นควรปรับปรุง T-IMT ดังนี้
6 พฤษภาคม 2558
“T-IMT
คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
2) หนังสือที่
เคลื่อนที่สากล (International Mobile TelecommuniTUC/H/REG/268/2558 ลง
cations -IMT) ตามที่กําหนดโดยสหภาพโทรคมนาคม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ระหวางประเทศ (450-470 698-960 1710-2025 21102200 2300-2400 และ 2500-2690 MHz) ทั้งนี้ กรอบ
เวลาและเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่ดังกลาวสําหรับกิจการ
IMT ในประเทศไทย ใหเปนไปตามที่ กสทช. กําหนด
(ดู T-P4 T-P7 และ T-P8 ประกอบ)”.
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล เห็นควรปรับปรุงรูปแบบในการอางอิงของเชิงอรรถประเทศ
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ไทย โดยใชรูปแบบไมระบุวันที่ประกาศในราชกิจจา
หนังสือที่
นุเบกษา
TUC/H/REG/268/2558
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เห็นควรปรับปรุงขอความของ T-Amateur โดยเพิ่ม “(ดู TP3 ประกอบ)” ทายขอความของ T-Amateur
เห็นควรปรับปรุงขอความของ T-Trunked เปน “การใช
งานคลื่นความถี่สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ
Trunked Radio (ดู T-P5 ประกอบ)”
ยาน
400 MHz
800 MHz

คลื่นความถี่ (MHz)
380-399.9
806-814/851-859

ประกาศ กสทช. ที่เกีย่ วของ
กสทช. ผว. 402-2558
กสทช. ผว. 401-2558

17

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
ควรแก ไ ข T-PPDR เป น “การใช ง านคลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ
ภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู T-P6 ประกอบ)
เปนไปตาม
1. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการ
กํ า กั บ ดู แ ลการใช ค ลื่ น ความถี่ ก ลางสํ า หรั บ การติ ด ต อ
ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน
2. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งขายสื่อสาร
ในกิจการเพื่อสื่อมวลชน
3. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่
4. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งขายสื่อสาร
ในกิจการเพื่อสาธารณกุศล”
ควรปรับปรุง T-TV ดังนี้
ยานความถี่ 47-68 174-230 และ 510-790 MHz ไดรับ
การกําหนดใหใชสําหรับกิจการโทรทัศนระบบแอนะล็อก
ตามแผนความถี่วิทยุโทรทัศนของประเทศ พ.ศ. 2539 และ
สําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิตอลตาม
ประกาศ กสทช. เรื่องวาดวยแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ กรอบ
เวลาและเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่ดังกลาว สําหรับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย ใหเปนไป
ตามที่ กสทช. กําหนด (ดู T-P4 ประกอบ)”

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
6
เห็นควรปรับปรุงขอความของ T-PPDR เปน “การใชงาน
คลื่นความถี่สําหรับภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต
และการกํ า กั บ ดู แ ลการใช ค ลื่ น ความถี่ ก ลางสํ า หรั บ การ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน”
(ดู T-P5 ประกอบ)

เห็นควรปรับปรุงขอความของ T-TV เปน “ยานความถี่ 4768 MHz 174-230 MHz และ 510-790 MHz ไดรับการ
กําหนดใหใชสําหรับกิจการโทรทัศนระบบแอนะล็อกตาม
แผนความถี่วิทยุโทรทัศนของประเทศ พ.ศ. 2539 และยาน
ความถี่510-790 MHz สําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลตามประกาศ กสทช. วาดวยแผนความถี่
วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ทั้งนี้ กรอบเวลาและเงื่อนไขการใชคลื่นความถี่ดังกลาว
สําหรับกิจการโทรทัศนในประเทศไทย ใหเปนไปตามที่
กสทช. กําหนด (ดู T-P4 ประกอบ)”
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ควรเพิ่ม “T-LPD/SRD” ในตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติในยานความถี่ 24.25-26.65 GHz หนา 85 และ
87
ควรปรับปรุง T-PPDR ใหกําหนดเฉพาะคลื่นความถี่กลาง สํานักการอนุญาตและกํากับ
สําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและ วิทยุคมนาคม สํานักงาน กสทช.
ประชาชนเทานั้น
นายดํารงค วัสโสทก ตามบันทึก
ขอความ ที่ สทช 5013/1833
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ควรเพิ่มยานความถี่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ 1)นายสุพงษ ศักดิ์ชูวงษ
การอนุญาตและกํากับกิจการวิทยุสมัครเลน ใน Te21qeb@gmail.com
Amateur
e-mail ลงวันที่ 11 พฤษภาคม
(เชน 430-440 1240-1300 5650-5850 MHz และ 10- 2558
10.5 GHz)
2)นายทวี มูลตน
hs4ray@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
3) นายอภิวัฒน จิรวัฒนผล
apiwatjira26@gmail.com
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
ควรเพิ่มเชิงอรรถประเทศไทย T-Px ในกรณีที่ยังไมสามารถ 1)นายสุพงษ ศักดิ์ชูวงษ
e21qeb@gmail.com
ปรับเปลี่ยนชวงความถี่ 50-54 MHz 147-148 MHz
e-mail ลงวันที่ 11 พฤษภาคม

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
เห็นควรเพิ่ม “T-LPD/SRD” ในตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติในยานความถี่ 24.25-26.65 GHz ตามความ
คิดเห็นของ บมจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น
6
โปรดดูผลการพิจารณาตาม

เนื่องจากคลื่นความถี่ที่กําหนดสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน
และกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม ตามที่ระบุไวใน
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ มีเปนจํานวนมาก ดังนั้น
เชิงอรรถประเทศไทย T-Amateur จึงไมไดระบุคลื่นความถี่
โดยระบุวา ใหเปนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การอนุญาตและกํากับกิจการวิทยุสมัครเลน ทั้งนี้
หลักเกณฑและเงื่อนไขการอนุญาตในแตละยานความถี่ให
เปนไปตามที่ กสทช. กําหนด

1

โปรดดูผลการพิจารณาตาม และ

2
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.

เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.

สนับสนุนการปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย เพื่อใหสามารถ
ใชงานคลื่นความถี่ใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะแกไขขอจํากัดการใชงานคลื่นความถี่
ยาน 900 MHz
ควรแกไข T-P4 ดังนี้
กสทช. มีนโยบายที่จะปรับปรุงการใชยานความถี่ 470-960
MHz ใหเหมาะสมกับสภาวะการใชประโยชนตามเทคโนโลยี
และหลักสากล ทั้งนี้ กรอบในการปรับปรุงคลื่นความถี่

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
2558
2)นายทวี มูลตน
hs4ray@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
rangsit2212@yahoo.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
กรมเจาทา
Radiocommunication2014
@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2558
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
1)pichit.kaewmakoon@dtac.
co.th
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
2) หนังสือ ที่ DTN.RS-NBTC

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

-

-

-

5

โปรดดูผลการพิจารณาตาม
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
ดังกลาว ใหสานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงโดยหารือ
รวมกับผูที่เกี่ยวของเปนประจาทุกป อยางนอยปละ 4 1
ครั้ง เพื่อกําหนดขอตกลงในประเด็นตางๆ เสนอ กสทช.
เพื่อพิจารณาตอไป โดยคลื่นความถี่ยาน 470-510 MHz จะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในป 2560 สวนคลื่นความถี่ยาน
510-790 MHz จะดําเนินการใหแลวเสร็จในป 2561 เปน
ระยะจนกวาจะไดแบบอยางที่เหมาะสม
ควรแกไข T-P7 ดังนี้
กสทช. มีนโยบายที่จะปรับปรุงการใชยานความถี่ 2300 –
2400 MHz เพื่อใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Communications)/
กิจการสื่อสารไรสายความเร็วสูง (Broadband Wireless
Access) โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2560
2563
ควรแกไข T-P8 ดังนี้
กสทช. มีนโยบายที่จะปรับปรุงการใชยานความถี่ 2500 –
2690 MHz เพื่อใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Communications)/
กิจการสื่อสารไรสายความเร็วสูง (Broadband Wireless
Access) โดยจะดาเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2560
2563

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
021/2558 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2558
3) หนังสือ ที่ DTAC.RS-NBTC
035/2558 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

3

โปรดดูผลการพิจารณาตาม

4

โปรดดูผลการพิจารณาตาม
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

-ควรปรับปรุง T-P4 ใหมีความชัดเจนวาชวงคลื่นความถี่ใด
จะใชในกิจการใดและโดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จให
แนนอน
-ควรปรับปรุงกรอบระยะเวลาใน T-P7 และ T-P8 เปน
2560
ควรเพิ่มความถี่ยาน 3400-3700 MHz ใน T-IMT

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด
หนังสือที่ BRD.AWN
0138/2558 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2558

เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.

กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
rangsit2212@yahoo.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) หนังสือ ที่
BMCL/OPS/0107/58 ลงวันที่
13 พฤษภาคม 2558

ควรแกไข T-Trunked โดยเพิ่ม “กิจการเคลื่อนที่ทางบก
และกิจการระบบขนสงทางราง”

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
345
โปรดดูผลการพิจารณาตาม

เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
2555) โดยยังไมระบุยานความถี่ 3400-3700 MHz ใน TIMT ในขณะนี้ เนื่องจากยังอยูระหวางการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการปรับปรุงการใชคลื่น
ความถี่ในยานความถี่ดังกลาว อยางไรก็ตาม จะไดรับ
ขอคิดเห็นไวประกอบการพิจารณาปรับปรุงตารางกําหนด
คลื่นความถี่แหงชาติในโอกาสตอไป
-

เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
2555) ทั้งนี้ การใชคลื่นความถี่สําหรับระบบอาณัติสัญญาณ
เพื่อควบคุมการเดินรถระบบราง ถือเปนสวนหนึ่งของการใช
งานในกิจการเคลื่อนที่หรือกิจการเคลื่อนที่ทางบกอยูแลว
22

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

4. การปรับปรุง
เห็นดวยกับขอเสนอของ สํานักงาน กสทช.
รายละเอียดเกี่ยวกับ
คลื่นความถี่ที่
กําหนดใหใชในกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน
กิจการโทรคมนาคม
และกิจการอื่น ซึ่ง
ปรากฏตามภาคผนวก
ของแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถี่
(พ.ศ. ๒๕๕๕)
ควรคํานึงถึงความมั่นคงของประเทศเปนหลัก โดยใหฝาย
ทหารหรือฝายความมั่นคงสามารถดําเนินการตอความถี่ใดๆ
ที่มีภัยตอความมั่นคงของรัฐ

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
กรมเจาทา
Radiocommunication2014
@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2558

พ.ท. กิตติศักดิ์ เศวตนันทิกุล
แบบแสดงความคิดเห็น นําสง
โดยกองพันทหารปนใหญตอสู
อากาศยานที่ 6 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

-
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ประเด็น
5. ประเด็นอื่น ๆ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
นายนุกูล สุขผล
ควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติให
ขอเสนอการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
hs7bhk@live.com
สอดคลองกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ของ ITU เขต
และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่กําหนดใหใชใน
e-mail ลงวันที่ 8 พฤษภาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กิจการ
ภูมิภาคที่ 3
2558
โทรคมนาคม และกิจการอื่นดังกลาว ในครั้งนี้ มีความมุง
หมายที่จะปรับปรุงใหสอดคลองตามขอบังคับวิทยุระหวาง
ประเทศ ฉบับป ค.ศ. 2012 (โดยเฉพาะตารางกําหนดคลื่น
ความถี่สําหรับเขตภูมิภาคที่ 3 และเชิงอรรถระหวาง
ประเทศ) และสอดรับกับสถานะการใชคลื่นความถี่ใน
ปจจุบันและสะทอนถึงนโยบายการใชคลื่นความถี่ในอนาคต
ของประเทศดวยแลว
ควรเพิ่มนิยามของกิจการหลัก กิจการรอง ใหชัดเจน
1)นายสุพงษ ศักดิ์ชูวงษ
เห็นควรเพิ่มเติมนิยามของกิจการหลัก และกิจการรองไวใน
e21qeb@gmail.com
ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ “ภาคผนวก ก ทายขอ
e-mail ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 5” ดังนี้
2558
“สถานีในกิจการรองตองไมกอใหเกิดการรบกวนตอสถานี
2)นายทวี มูลตน
ในกิจการหลัก และไมสามารถรองขอการคุมครองการ
hs4ray@hotmail.com
รบกวนจากสถานีในกิจการหลัก”
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
ควรปรับปรุง การปรับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ 1) นายสถิตพงษ ดีพงคํานนท รับขอคิดเห็นไวประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศ
คมนาคม (กทช. มท. 1018-2550) ใหสอดคลองการใชงาน e21snn@hotmail.com
กทช. วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
ตามประกาศตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ พ.ศ.2555
ในกิจการวิทยุสมัครเลนตอไป
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
เพื่อใหสามารถใชความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเลน

-ยานความถี่วิทยุที่ใชกับเทคโนโลยี LTE ควรจัดสรรหรือ
สํารองไวใหกับหนวยงานเพื่อความมั่นคงใชงานดวย
-ยานความถี่วิทยุ 1.6-30 MHz หนวยงานเพื่อความมั่นคง
ขอสงวนไวใชงานเชนกัน

ควรสํารองยานความถี่ 461/471 461.175/471.175
461.550/471.550 461.7/471.7 461.8/471.8
461.85/471.85 และ 461.025/471.025 MHz กรอบ
ระยะเวลาป 2572
ควรมีมาตรการสนับสนุนอุปกรณแกหนวยงานที่ตอง
ปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถี่

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
2558
2) นายธีรเดช สกุลณียา
gbniche@yahoo.com
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
rangsit2212@yahoo.com
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

การใชคลื่นความถี่ของหนวยงานเพื่อความมั่นคง เปนไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคง
ของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. 2557) (เอกสารมีชั้น
ความลับ) และยุทธศาสตรของแผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถี่ (พ.ศ.2555) อยูแลว โดยไมจําเปนตองระบุการ
จัดสรรหรือการสงวนคลื่นความถี่ตาง ๆ สําหรับหนวยงาน
เพื่อความมั่นคงไวเปนการเฉพาะในตารางกําหนดคลื่น
ความถี่แหงชาติ
การใชคลื่นความถี่ยาน 461/471 MHz ตองเปนไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่น
ความถี่ยาน 380-510 MHz ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

บริษัท ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ChirapornP@bts.co.th
e-mail ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
นางธิดา เดนพฤกษธรรม
รับไวประกอบการพิจารณากําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง
thidad1@gmail.com
การใชคลื่นความถี่ตอไป
e-mail ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2558
นายพีระณัฐ วิศวพลานนท
25

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ

e20pfe@hotmail.com
e-mail ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2558
เห็นควรดําเนินการปรับแกขอความหัวตารางที่เกี่ยวของ
เห็นควรปรับปรุงหัวตารางหนาคี่ตั้งแตหนา 13 ถึงหนา 115 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร
ตามความคิดเห็นที่ บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอม
แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
จากคําวา “เชิงอรรถ” เปน “เชิงอรรถประเทศไทย”
มิวนิเคชั่น เสนอ
เพื่อใหสอดคลองกับหัวตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ หนังสือที่
TUC/H/REG/268/2558
ในสวนกอนหนานั้น
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เห็นควรปรับปรุงคําจํากัดความเปน ““ตารางกําหนดคลื่น
เห็นควรดําเนินการปรับแกขอความนิยามของ “ตาราง
ความถี่” หมายความวา การกําหนดยานความถี่วิทยุของ
กําหนดคลื่นความถี่” ในภาคผนวก ก ตามความคิดเห็นที่
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม
บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น เสนอ
และกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น เพื่อใชงานภายใต
เงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด” เพื่อใหสอดคลองกับความใน
มาตรา 48 (3) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ
สอดคลองกับภาคผนวกแนบทายแผนแมบทการบริหาร
คลื่นความถี่ฯ
ควรแกไข “2 การกําหนดยานความถี่วิทยุแตละยานความถี่
วิทยุ แสดงเปนตารางในหนาเลขคู และตารางในหนาเลขคี่
ตั้งแตหนา 2 จนถึงหนา 115 โดยใชตารางในหนาเลขคู
และตารางในหนาเลขคี่ประกอบกัน”

เห็นควรดําเนินการปรับแกขอความในขอ 2 ของ ภาคผนวก
ก ตามความคิดเห็นที่ บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอม
มิวนิเคชั่น เสนอ
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ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
เห็นควรเพิ่ม T-Defense ในคลื่นความถี่จํานวน 19 ยาน
การใชคลื่นความถี่ของหนวยงานเพื่อความมั่นคง เปนไป
กรมการทหารสื่อสาร
ความถี่ คือ 526.5-1606.5 kHz 1.6-30 MHz 30-87 MHz ตามหนังสือที่ กห 0442/2869 ตามเรื่อง แผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการ
วิทยุคมนาคม (พ.ศ. 2557) (เอกสารมีชั้นความลับ) และ
87-108 MHz 137-138 MHz 225-400 MHz 406.1-430 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
รายชื่อ 20 จํานวน 29880 ราย ยุทธศาสตรของแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.
MHz 440-470 MHz 806-824 MHz 851-869 MHz 9602555) อยูแลว โดยไมจําเปนตองระบุการจัดสรรหรือการ
1215 MHz 1215-1300 MHz 2370-2400 MHz 2607สงวนคลื่นความถี่ตาง ๆ สําหรับหนวยงานเพื่อความมั่น
2617 MHz 4400-4800 MHz 4940-4999 MHz 5850คงไวเปนการเฉพาะในตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ
5925 MHz 8-12 GHz 14.6-15.2 MHz
ไมควรเพิ่ม T-Defense ในคลื่นความถี่จํานวน 19 ยาน
รายชื่อ 21 จํานวน 407 ราย
ความถี่ คือ 526.5-1606.5 kHz 1.6-30 MHz 30-87 MHz
87-108 MHz 137-138 MHz 225-400 MHz 406.1-430
MHz 440-470 MHz 806-824 MHz 851-869 MHz 9601215 MHz 1215-1300 MHz 2370-2400 MHz 26072617 MHz 4400-4800 MHz 4940-4999 MHz 58505925 MHz 8-12 GHz 14.6-15.2 MHz
เห็นดวย หากขอมูลในประกาศใด ของ กสทช. ที่ขัดแยงกับ รายชื่อ 22 จํานวน 29790 ราย รับขอคิดเห็นไวประกอบการพิจารณาดําเนินการในสวนที่
ขอมูลในเอกสารนี้ ให กสทช. พิจารณาแกไขประกาศนั้น
เกีย่ วของตอไป
ไมเห็นดวย หากขอมูลในประกาศใด ของ กสทช. ที่ขัดแยง รายชือ่ 23 จํานวน 423 ราย
กับขอมูลในเอกสารนี้ ให กสทช. พิจารณาแกไขประกาศนั้น
27

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
ควรแกไข ภาคผนวก ข หัวขอที่ 6 หนา 122 โดยเพิ่ม
“กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการระบบขนสงทางราง”
ขอใหจัดสรรคลื่นความถี่ 380-400 MHz สําหรับ TETRA
Trunked Radio

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/
แนวทางการดําเนินการ
บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด เห็นควรยืนยันตามตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (พ.ศ.
(มหาชน) หนังสือ ที่
2555) ทั้งนี้ การใชคลื่นความถี่สําหรับระบบอาณัติสัญญาณ
BMCL/OPS/0107/58 ลงวันที่ เพื่อควบคุมการเดินรถระบบราง เปนสวนหนึ่งของการใช
13 พฤษภาคม 2558
งานในกิจการเคลื่อนที่หรือกิจการเคลื่อนที่ทางบกอยูแลว
ยานความถี่ 380-400 MHz ไดถูกกําหนดใหใชงานสําหรับ
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio
ตาม ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่
ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ยานความถี่ 380399.9 เมกะเฮิรตซ (MHz) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
แลว
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