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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)   
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙)  

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙) 
 

 

ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙ 

บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

จัดทําแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารคล่ืนความถี่  การอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

ตลอดจนการกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว 

บัดนี้  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ได้มีมติ เห็นชอบให้ประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  แผนแม่บท 

กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  และแผนแม่บท 

กิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ตามความในมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๔๘  

และมาตรา  ๔๙  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ตั้งแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้ 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศร ี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี   
(พ.ศ.๒๕๕๕) 

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารคลื่นความถ่ีของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง     
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม           
พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
จึงประกาศกําหนด แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ที่สอดคล้องกับกฎหมายหลักของประเทศ  
สิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนและนโยบายที่คณะรัฐมนตรแีถลงไว้ต่อรัฐสภา ดังน้ี 

 ๑. วิสัยทัศน์  
  บริหารคลื่นความถ่ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค  
และระดับท้องถ่ิน โดยคํานึงถึงการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และให้มีการกระจายการใช้ประโยชน์      
โดยทั่วถึง   ในกิจการด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น  

 ๒. พันธกิจ  
  กําหนด จัดสรร และกํากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ี ให้มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ความจําเป็นของการประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถ่ี และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยมี
หลักเกณฑ์ที่แน่นอน ชัดเจน มีเหตุผล และกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๓. รายละเอียดเก่ียวกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีท้ังหมดท่ีประเทศไทยสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ 
  ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีทั้ งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  
มีรายละเอียดปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ 

 ๔. รายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ      
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน 
  รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น ปรากฏตามภาคผนวกของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีฉบับน้ี 
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 ๕. เคร่ืองมือในการบริหารคลื่นความถ่ี ประกอบไปด้วย 
  ๕.๑ ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี (Spectrum Allocation Table) 
  ๕.๒ แผนความถ่ีวิทยุ (Spectrum Allotment)  
  ๕.๓ การจัดสรรคลื่นความถ่ี (Spectrum Assignment)  

 ๖. กรอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
  กรอบแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีมีแนวทางในการดําเนินการกําหนด ดังน้ี 
  ๖.๑ กําหนดให้มีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีระหว่างประเทศ  
  ๖.๒ กําหนดให้มีแนวทางการคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือการปรับปรงุการใช้
คลื่นความถ่ี 
  ๖.๓ กําหนดให้มีการใช้งานคลื่นความถ่ีด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น  
  ๖.๔ กําหนดให้มีการใช้งานคลื่นความถ่ีด้านภารกิจเพื่อการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  ๖.๕ กําหนดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล 
  ๖.๖ กําหนดให้มีการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 ๗. เป้าหมาย 
  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีกําหนดเป้าหมายการบริหารคลื่นความถ่ีของประเทศไทย 
ดังน้ี  
  ๗.๑ มีกลไกความร่วมมือด้านการบริหารคลื่นความถ่ีระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของ
องค์การระหว่างประเทศ คณะกรรมการประสานงานการใช้คลื่นความถ่ีระหว่างประเทศ  หน่วยงาน 
กํากับดูแล  และผู้ประกอบกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๗.๒ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่แน่นอนในการคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไป
จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี 
  ๗.๓ มีหลักเกณฑ์และกลไกการบริหารคลื่นความถ่ีด้านความมั่นคงของรัฐ  
  ๗.๔ มีการดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ี
สําหรับภารกิจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ รวมถึง 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  ๗.๕ มีแผนการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
  ๗.๖ มีการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 
ไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของคลื่นความถ่ี 
ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 ๘. ยุทธศาสตร์ 
  เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารคลื่นความถ่ี ดังน้ี 
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  ๘.๑ ยุทธศาสตร์การดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีระหว่างประเทศ 
   การดําเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีระหว่างประเทศในกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม มีแนวทางดังน้ี 
   ๘.๑.๑ สนับสนุนความร่วมมือด้านการบริหารคลื่นความถ่ีระหว่างประเทศ 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ 
   ๘.๑.๒ ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดําเนินการเกี่ยวกับ 
คลื่นความถ่ีระหว่างประเทศทั้งในส่วนขององค์การระหว่างประเทศ  คณะกรรมการประสานงานการใช้ 
คลื่นความถ่ีระหว่างประเทศ หน่วยงานกํากับดูแล และในส่วนของผู้ประกอบกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ๘.๑.๓ ประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลและผู้ประกอบกิจการสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียมที่มีพื้นที่ให้บริการ (Footprint) ครอบคลุมประเทศไทย 
  ๘.๒ ยุทธศาสต ร์การ คืนคลื่ นความ ถ่ี เ พ่ือ นํา ไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุง 
การใช้คลื่นความถ่ี  
   การคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี  
มีแนวทางดังน้ี 
   ๘.๒.๑ กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่นําคลื่นความถ่ีไป
ให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติแล้ ว 
ให้คืนคลื่นความถ่ีเมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน  
   ๘.๒.๒ ผู้ ไ ด้รับอนุญาตให้ ใ ช้คลื่นความถ่ีโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการ 
กําหนดอายุให้คืนคลื่นความถ่ี เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต  
   ๘.๒.๓ กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีโดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้กําหนด
อายุการใช้คลื่นความถ่ีไว้ กสทช. จะกําหนดเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถ่ี โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
ความจําเป็นของการประกอบกิจการ และการใช้คลื่นความถ่ี 
    ๘.๒.๓.๑ กรณีกิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี 
นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีใช้บังคับ 
    ๘.๒.๓.๒ กรณีกิจการโทรทัศน์ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี  
นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีใช้บังคับ 
    ๘.๒.๓.๓ กรณีกิจการโทรคมนาคมและกิจการอื่นให้มีระยะเวลาสูงสุด 
ไม่เกิน ๑๕ ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีใช้บังคับ ทั้งน้ี  ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ได้      
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยชอบด้วยกฎหมาย  
   ๘.๒.๔ การคืนคลื่นความถ่ีอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ กสทช. กําหนด  
  ๘.๓ ยุทธศาสตร์การใช้งานคลื่นความถ่ีด้านความมั่นคงของรัฐตามความจําเป็น 
   ให้มีกลไกการบริหารคลืน่ความถ่ีร่วมกับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้มี
การใช้งานคลื่นความถ่ีเพื่อความมั่นคงของรัฐตามความจาํเป็น ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด  
 
 
 



 

๔ 
 

  ๘.๔ ยุทธศาสตร์การใช้งานคลื่นความถ่ีด้านภารกิจเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมถึงเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
   จัดสรรคลื่นความถ่ีและกําหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถ่ีเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติตามความจําเป็น รวมถึง
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด 
  ๘.๕ ยุทธศาสต ร์การเปลี่ ยนไปสู่ ร ะบบการรับส่ งสัญญาณวิทยุ โทร ทัศน์  
ในระบบดิจิตอล  
   จัดทําแผนการเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
โดยจะต้องมีการกําหนดรายละเอียดของแนวทางการเรียกคืนคลื่นความถ่ี การจัดสรรคลื่นความถ่ี         
การเริ่มต้นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน ๔ ปี นับแต่วันที่แผนแม่บท            
การบริหารคลื่นความถ่ีใช้บังคับ และกําหนดช่วงเวลาการสิ้นสุดการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ  
แอนะล็อก ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
  ๘.๖ ยุทธศาสต ร์ ก า ร จั ดใ ห้ภา คประชาชนไ ด้ ใช้ คลื่ นความ ถ่ี ใน กิจกา ร 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ มีแนวทางดังน้ี  
   ๘.๖.๑ ให้มีประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ภาคประชาชนใช้คลื่นความถ่ี 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใน ๔ ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
ใช้บังคับ 
   ๘.๖.๒ จัดสรรคลื่นความถ่ีให้ภาคประชาชนได้ใช้ในกิจการโทรทัศน์เป็นการ
ช่ัวคราวในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ประกาศให้ใช้ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
เฉพาะในพื้นที่ที่มีคลื่นความถ่ีเพียงพอที่จะดําเนินการจัดสรร 

 ๙. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 
  ในการดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีฉบับน้ี จะต้องดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบั ติการของ 
สํานักงาน กสทช. ด้วย 

 ๑๐. แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล 
  เพื่อให้การบริหารคลื่นความถ่ีตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีบรรลุเป้าหมาย และ
สามารถติดตามประเมินผลสาํเรจ็ได้อย่างมีประสทิธิภาพ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ และการประเมินผลไว้ 
ดังน้ี 
  ๑๐.๑ ให้ กสทช. นําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มี 
การจัดทําแผนความถ่ีวิทยุ รวมทั้งแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ฐานข้อมูลการใช้คลื่นความถ่ีที่เป็นปัจจุบัน ตัวช้ีวัด 
และแนวทางการติดตามประเมินผล  ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีฉบับน้ี และจัดสรร 
 
 



 

๕ 
 

ทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้ งประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐.๒ ให้ กสทช. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถ่ีและต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถ่ีให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยทุก ๒ ปี  



 

๖ 
 

ภาคผนวก  

รายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีกําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน 

 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๑ 
  คลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
มีรายละเอียดปรากฏตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ เฉพาะคลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  

 ๒. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ๑  ๒  ๓ 

  ๒.๑  คลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้สําหรับกิจการเคลื่อนที่และกิจการประจําที่ 
ในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑.๑ คลื่นความถ่ี ๔๕๐ – ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ ์
   ๒.๑.๒ คลื่นความถ่ี ๔๗๙ – ๔๘๓.๕ เมกะเฮริตซ ์
    และ ๔๘๙ – ๔๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ ์
   ๒.๑.๓ คลื่นความถ่ี ๘๒๔ – ๘๔๙ เมกะเฮิรตซ ์ 
    และ ๘๖๙ – ๘๙๔ เมกะเฮิรตซ ์
   ๒.๑.๔ คลื่นความถ่ี ๘๙๗.๕ – ๙๑๕ เมกะเฮริตซ ์ 
    และ ๙๔๒.๕ – ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ ์
   ๒.๑.๕ คลื่นความถ่ี ๑๗๑๐ – ๑๗๘๕ เมกะเฮิรตซ ์ 
    และ ๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ ์
   ๒.๑.๖ คลื่นความถ่ี ๑๙๐๖.๑ – ๑๙๑๘.๑ เมกะเฮิรตซ ์ 
   ๒.๑.๗ คลื่นความถ่ี ๑๙๒๐ – ๑๙๘๐ เมกะเฮิรตซ ์ 
    ๒๐๑๐ – ๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ ์และ ๒๑๑๐ – ๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์   
   ๒.๑.๘ คลื่นความถ่ี ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ ์ 
   ๒.๑.๙ คลื่นความถ่ี ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์  
  ๒.๒ คลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการดาวเทียมในตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แห่งชาติ ดังต่อไปน้ี  
   ๒.๒.๑ กิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม 
   ๒.๒.๒ กิจการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทียม 
 ๓. รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการอื่น 
คลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ กจิการเคลือ่นที ่(ที่ไม่ได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑) 
  ๓.๒ กิจการเคลือ่นที่ทางบก 
  ๓.๓ กิจการเคลือ่นที่ทางทะเล 
  ๓.๔ กิจการเคลือ่นที่ทางการบิน 
 



 

๗ 
 
  ๓.๕ กิจการเคลือ่นที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ 
  ๓.๖ กิจการเคลือ่นที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์ 
  ๓.๗ กิจการประจําที ่(ที่มิได้กําหนดให้ใช้ตามข้อ ๒.๑) 
  ๓.๘ กิจการวิทยุนําทาง 
  ๓.๙ กิจการวิทยุนําทางทางทะเล 
  ๓.๑๐ กิจการวิทยุนําทางทางการบิน 
  ๓.๑๑ กิจการวิทยุหาตําแหน่ง 
  ๓.๑๒ กิจการวิทยุสมัครเล่น 
  ๓.๑๓ กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา 
  ๓.๑๔ กิจการปฏิบัติการอวกาศ 
  ๓.๑๕ กิจการวิจัยอวกาศ 
  ๓.๑๖ กิจการความถ่ีมาตรฐานและสญัญาณเวลา  
  ๓.๑๗ กิจการวิทยุดาราศาสตร ์
  ๓.๑๘ กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 
  ๓.๑๙ กิจการสํารวจพิภพผ่านดาวเทียม 
  ๓.๒๐ กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม 
  ๓.๒๑ กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม 
  ๓.๒๒ กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม 
  ๓.๒๓ กิจการวิทยุนําทางผ่านดาวเทียม 
  ๓.๒๔ กิจการความถ่ีมาตรฐานและสญัญาณเวลาผ่านดาวเทียม  
 

หมายเหตุ  ๑ คลื่นความถ่ีดังกล่าวข้างต้นอาจกําหนดให้ใช้ในกิจการอื่นด้วยตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
แห่งชาติ 
 ๒ กรณีนําคลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ไปใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐ 
หรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้ถือว่าเป็นการใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม 
 ๓ คลื่นความถ่ีที่กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาจนําไปใช้ในกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่ 
กสทช. กําหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 

สํานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

 
(กสทช.) 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางกําหนดคลืน่ความถีแ่หง่ชาต ิ
 

(พ.ศ. 2555) 



สารบญั 

 
ตารางกาํหนดคลืน่ความถีแ่หง่ชาต ิ 2 
  
ภาคผนวก ก  106 
     รปูแบบและลักษณะทั่วไปของตารางกําหนดคลืน่ความถี ่
ภาคผนวก ข  109 

     คําศัพทแ์ละความหมาย ซึง่ใชใ้นตารางกําหนดคลืน่ความถี ่  

ภาคผนวก ค  116 

     มาตรา ภาคผนวก ขอ้มต ิและขอ้เสนอแนะทีอ่า้งถงึในเชงิอรรถ 

ภาคผนวก ง 

คําแปลภาษาไทย และคําศัพทภ์าษาอังกฤษ       123 
 

เชงิอรรถ   
     เชงิอรรถระหวา่งประเทศ 131 
     เชงิอรรถของประเทศไทย 241 
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  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

 
ตารางกําหนดคลืน่ความถีแ่หง่ชาต ิ

 
 
 
 

9-110 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

ตํา่กวา่ 9 (ไมไ่ดรั้บการกําหนด) 
 5.53  5.54 

9-14   กจิการวทิยนํุาทาง 

14-19.95 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
 5.55  5.56 

19.95-20.05 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา(20 kHz) 

20.05-70 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
    5.56  5.58 

70-72 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

70-90 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 5.60 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

70-72 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
 
5.59 

72-84 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
5.56 

 72-84 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
 

84-86 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

 84-86 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
5.59 

86-90 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
กจิการวทิยนํุาทาง 

 86-90 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.57 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

5.56 5.61  

90-110  กจิการวทิยนํุาทาง  5.62 
    กจิการประจําที ่
 5.64 
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9-110 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

ตํา่กวา่ 9 (ไมไ่ดรั้บการกําหนด) 
 5.53   5.54 

 

9-14 กจิการวทิยนํุาทาง  T-unlicensed1 

14-19.95 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.57 
 5.56 

T-unlicensed1 

19.95-20.05 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา  
                              (20 kHz) 

T-unlicensed1 

20.05-70 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.57 
 5.56    

T-unlicensed1 

70-72 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.57 
 
 

T-unlicensed1 

72-84 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.57 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60 

 
 

T-unlicensed1 

84-86 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.57 
 
 

T-unlicensed1 

86-90 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.57 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60 
 
 

T-unlicensed1 

90-110 กจิการวทิยนํุาทาง   5.62 
 กจิการประจําที ่
 5.64 

T-unlicensed1 
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110-255 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

110-112 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง 

110-130
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 5.60 

110-112
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

5.64 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 5.64
112-115 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

 112-117.6
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

115-117.6 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

 กจิการประจําที่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

5.64  5.66  5.64  5.65
117.6-126 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
5.64 

 117.6-126
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
5.64 

126-129 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

 126-129
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
5.64  5.65 

129-130 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

 129-130
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.60 

5.64 5.61  5.64 5.64
130-135.7 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 
5.64  5.67 

130-135.7
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 
5.64 

130-135.7
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง 
5.64 

135.7-137.8 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 5.67A 
 
5.64  5.67  5.67B 

135.7-137.8
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 5.67A 
 
5.64 

135.7-137.8 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 5.67A 
 
5.64  5.67B 

137.8-148.5 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
5.64  5.67 

137.8-160
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

137.8-160
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทาง 

148.5-255 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

5.64 5.64
160-190
กจิการประจําที ่

160-190
กจิการประจําที ่ 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

190-200
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

5.68  5.69  5.70  
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110-200 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

110-112 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60 
 
 
 5.64 

T-unlicensed1 

112-117.6 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 
 
 
  5.64 

T-unlicensed1 

117.6-126 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60 
 
 5.64 

T-unlicensed1 

126-129 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  
 
 5.64  

T-unlicensed1 

129-130 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.60  
 
 5.64 

T-unlicensed1 

130-135.7 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 
 5.64 

T-unlicensed1 

135.7-137.8 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 5.67A 
 
 5.64   
137.8-160 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 
 5.64 
160-190 กจิการประจําที ่
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ   
190-200 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
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200-495 kHz 
การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 
  
255-283.5 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
5.70  5.71  
283.5-315 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 

200-275 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
275-285 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 

(วทิยบุอกตําแหน่ง) 

200-285 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

   (วทิยบุอกตําแหน่ง)  5.73 
 
5.72  5.74 

285-315 
   กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
   กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล (วทิยบุอกตําแหน่ง)  5.73 

315-325 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 

(วทิยบุอกตําแหน่ง)  5.73 

315-325 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 

(วทิยบุอกตําแหน่ง)  5.73 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

315-325 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 

(วทิยบุอกตําแหน่ง)  5.73 
 
5.72  5.75 

  

325-405 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

325-335 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 

(วทิยบุอกตําแหน่ง) 

325-405 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

 335-405 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

 

5.72 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
405-415 
กจิการวทิยนํุาทาง  5.76 
5.72 

405-415 
   กจิการวทิยนํุาทาง  5.76 
   กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

415-435 
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
5.72 

415-495 
   กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79  5.79A 
   กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.80 
 

435-495 
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79  

5.79A 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

 

5.72  5.82    5.77  5.78  5.82 
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200-495 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

200-285 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
 
 
 
 
 
 
 

 

285-325 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 
  (วทิยบุอกตําแหน่ง)   5.73 
 
 
 

 
 

 

325-405 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 
 

 
 

 
 

 

 405-415 กจิการวทิยนํุาทาง   5.76    
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 

 

 415-495 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.79   5.79A 
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  
 
 
 
 
 
 5.82 
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495-1 800 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

495-505 กจิการเคลือ่นที ่ 5.82A 
 5.82B  

505-526.5 
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79  

5.79A  5.84 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

505-510 
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79 

505-526.5 
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79  

5.79A  5.84 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

 510-525 
กจิการเคลือ่นที ่ 5.79A  5.84 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

5.72 525-535  

526.5-1 606.5 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์ 5.86 

กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

526.5-535 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

กจิการเคลือ่นที ่
  5.88 

 535-1 605 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

535-1 606.5 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

5.87  5.87A 1 605-1 625  

1 606.5-1 625 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.90 
กจิการเคลือ่นทีท่างบก 
 
 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์ 5.89 

1 606.5-1 800 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยนํุาทาง 

 
 
 
 

5.92 5.90  

1 625-1 635 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 
 
5.93 

1 625-1 705 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์ 5.89 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

 

1 635-1 800 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.90 
กจิการเคลือ่นทีท่างบก 
 
 
5.92  5.96 

5.90  

1 705-1 800 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

 
 
 
 
 
5.91 
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495-1 800 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

495-505 กจิการเคลือ่นที ่  5.82A 
 5.82B  

 

505-526.5 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.79   5.79A   5.84 
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีท่างบก 
 
 
 
 
 
  

 

526.5-1 606.5 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์   

 
 
 

 
 

 
  

T-unlicensed1 
T-Radio 

1 606.5-1 800 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T-unlicensed1 
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1 800-2 194 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

1 800-1 810 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

5.93  
1 810-1 850 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5.98  5.99  5.100  5.101 

1 800-1 850 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

1 800-2 000 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการวทิยนํุาทาง 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

1 850-2 000 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

1 850-2 000 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยนํุาทาง 

 

5.92  5.96  5.103 5.102 5.97 

2 000-2 025 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทาง
บนิพาณชิย ์

5.92  5.103 

2 000-2 065 
   กจิการประจําที ่
   กจิการเคลือ่นที ่

2 025-2 045 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทาง
บนิพาณชิย ์

กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา  5.104 
5.92  5.103 

 

2 045-2 160  

กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

2 065-2 107 
   กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.105 
   5.106 

5.92  
2 160-2 170 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
5.93  5.107 

2 107-2 170 
   กจิการประจําที ่
   กจิการเคลือ่นที ่

2 170-2 173.5 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

2 173.5-2 190.5 กจิการเคลือ่นที ่(เรยีกขานและแจง้เหต)ุ 
    5.108  5.109  5.110  5.111 

2 190.5-2 194 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
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1 800-2 194 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

1 800-1 825 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 
 
 
 5.97 

T-Amateur 

1 825-2 000 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 
 
 

 
 5.97 

 

2 000-2 065 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2 065-2 107 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  
 
 
 5.106 

 

2 107-2 170 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 

 

2 170-2 173.5 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล T-Maritime 

2 173.5-2 190.5 กจิการเคลือ่นที ่(เรยีกขานและแจง้เหต)ุ 
 5.108   5.109   5.110   5.111 

 

2 190.5-2 194 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล T-Maritime 

 
 



 - 12 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

2 194-3 230 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

2 194-2 300 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทาง
บนิพาณชิย ์

2 194-2 300 
   กจิการประจําที ่
   กจิการเคลือ่นที ่

5.92  5.103  5.112    5.112 
2 300-2 498 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทาง
บนิพาณชิย ์

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์ 5.113 

5.103  
2 498-2 501 
กจิการความถีม่าตรฐานและ
สัญญาณเวลา (2 500 kHz) 

2 300-2 495 
   กจิการประจําที ่
   กจิการเคลือ่นที ่
   กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.113  
2 495-2 501 
   กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา (2 500 kHz) 

2 501-2 502 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กจิการวจัิยอวกาศ 
2 502-2 625 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทาง
บนิพาณชิย ์

 
5.92  5.103  5.114 

2 502-2 505 
   กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา  
2 505-2 850 
   กจิการประจําที ่
   กจิการเคลือ่นที ่

2 625-2 650 
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 
5.92 

 

2 650-2 850 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทาง
บนิพาณชิย ์

5.92  5.103 

 

2 850-3 025 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.111  5.115 

3 025-3 155 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

3 155-3 200 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.116  5.117 

3 200-3 230 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.113 
    5.116 



 - 13 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

2 194-3 230 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

2 194-2 300 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 

 

2 300-2 495 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.113 
 

 

2 495-2 501 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
                             (2 500 kHz)   
 
 
 

 

2 501-2 502 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กจิการวจัิยอวกาศ 

2 502-2 505 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
 

2 505-2 850 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-Maritime 

2 850-3 025 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.111   5.115 

 

3 025-3 155 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

3 155-3 200 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้   
                               กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.116  

 

3 200-3 230 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้  
                               กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.113 
 5.116 
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3 230-5 003 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

3 230-3 400 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.113 
    5.116  5.118 
3 400-3 500 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
3 500-3 800 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

3 500-3 750 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 

 
5.119 

3 500-3 900 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

5.92 3 750-4 000  
3 800-3 900 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอก
เสน้ทางบนิพาณชิย ์

กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

 

3 900-3 950 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอก
เสน้ทางบนิพาณชิย ์

5.123 

 3 900-3 950 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

3 950-4 000 
กจิการประจําที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

 3 950-4 000 
กจิการประจําที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์

 5.122  5.125 5.126 
4 000-4 063 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.127 
    5.126 
4 063-4 438 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79A  5.109  5.110  5.130  5.131  5.132 
    5.128 
4 438-4 650 
   กจิการประจําที ่
   กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
               ในเสน้ทางบนิ พาณชิย ์

4 438-4 650 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

4 650-4 700 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
4 700-4 750 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
4 750-4 850 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอก 
   เสน้ทางบนิพาณชิย ์
กจิการเคลือ่นทีท่างบก 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
โทรทัศน ์ 5.113 

4 750-4 850 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
โทรทัศน ์ 5.113 

4 750-4 850 
กจิการประจําที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
โทรทัศน ์ 5.113 

กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

4 850-4 995 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีท่างบก 
    กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.113 
4 995-5 003 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา  (5 000 kHz) 
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3 230-5 003 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

3 230-3 400 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.113 
 5.116 

 

3 400-3 500  กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

3 500-3 540 กจิการวทิยสุมัครเลน่    T-Amateur 

3 540-3 600 กจิการประจําที ่กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการเคลือ่นที ่
     

 

3 600-3 900 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 

 

3 900-3 950 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 

 

3 950-4 000 กจิการประจําที ่
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 
 5.126 

 

4 000-4 063 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.127 
 5.126 

T-Maritime 

4 063-4 438 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.79A   5.109   5.110        
                               5.130   5.131   5.132 
 5.128  

T-Maritime 
T-Maritime-AP25 

4 438-4 650 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 

T-Maritime 

4 650-4 700 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

4 700-4 750 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์ T-Aeronautical(OR) 

4 750-4 850 กจิการประจําที ่ 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.113 
 กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

 

4 850-4 995 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างบก  
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.113 

T-PPDR 

4 995-5 003 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
  (5 000 kHz) 

 

 



 - 16 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

5 003-7 450 kHz 
การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

5 003-5 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กจิการวจัิยอวกาศ 
5 005-5 060 กจิการประจําที ่
    กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.113 
5 060-5 250 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    5.133 
5 250-5 450 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
5 450-5 480 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
   นอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

5 450-5 480 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
   ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

5 450-5 480 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
   นอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

5 480-5 680 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.111  5.115 
5 680-5 730 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.111  5.115 
5 730-5 900 5 730-5 900 5 730-5 900 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

5 900-5 950 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.136 
5 950-6 200 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
6 200-6 525 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.109  5.110  5.130  5.132 
    5.137 
6 525-6 685 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
6 685-6 765 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
6 765-7 000 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
  5.138  5.138A  5.139 
7 000-7 100 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    5.140  5.141  5.141A 
7 100-7 200 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
  5.141A  5.141B  5.141C 5.142 
7 200-7 300 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ         
โทรทัศน ์

7 200-7 300 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
5.142 

7 200-7 300 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
โทรทัศน ์

7 300-7 400 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
  5.143  5.143A  5.143B  5.143C  5.143D 
7 400-7 450 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
 
5.143B  5.143C 

7 400-7 450 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

7 400-7 450 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
 
5.143A  5.143C 
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5 003-7 450 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

5 003-5 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กจิการวจัิยอวกาศ  

 

5 005-5 060 กจิการประจําที ่
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.113 

 

5 060-5 250 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

 

5 250-5 450 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

 

5 450-5 480 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

 

5 480-5 680 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.111   5.115 

 

5 680-5 730 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.111   5.115 

T-Aeronautical(OR) 

5 730-5 900 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                             ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

 
 

5 900-5 950 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.136    

 

5 950-6 200 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  

6 200-6 525 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.109  5.110  5.130  5.132 
 
  5.137 

T-Maritime 

6 525-6 685 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

6 685-6 765 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์ T-Aeronautical(OR) 

6 765-7 000 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
                             ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.138  

 

7 000-7 100 กจิการวทิยสุมัครเลน่    
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  

T-Amateur 

7 100-7 200 กจิการวทิยสุมัครเลน่  
 5.142 

 

7 200-7 300 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์    
 

 

7 300-7 400 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
 5.143  5.143A    

 

7 400-7 450 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 
 5.143A 
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7 450-13 360 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

7 450-8 100 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.144 

8 100-8 195 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

8 195-8 815 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 
    5.111 

8 815-8 965 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

8 965-9 040 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

9 040-9 400 กจิการประจําที ่

9 400-9 500 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.146 

9 500-9 900 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
    5.147 

9 900-9 995 กจิการประจําที ่

9 995-10 003 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา (10 000 kHz) 
    5.111 

10 003-10 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กจิการวจัิยอวกาศ 
    5.111 

10 005-10 100 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.111 

10 100-10 150 กจิการประจําที ่
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

10 150-11 175 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

11 175-11 275 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

11 275-11 400 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

11 400-11 600 กจิการประจําที ่

11 600-11 650 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.146 

11 650-12 050 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
    5.147 

12 050-12 100 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.146 

12 100-12 230 กจิการประจําที ่

12 230-13 200 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 

13 200-13 260 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

13 260-13 360 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
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7 450-13 360 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

7 450-8 100 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                 ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์ 
 5.144 

T-PPDR 

8 100-8 195 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

T-Maritime 

8 195-8 815 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.109 5.110  5.132  5.145 
 5.111  

T-Maritime 
T-Maritime-AP25 

8 815-8 965 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

8 965-9 040 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์ T-Aeronautical(OR) 

9 040-9 400 กจิการประจําที ่  

9 400-9 500 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.146    

 

9 500-9 900 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 5.147 

 

9 900-9 995  กจิการประจําที ่ T-PPDR 
9 995-10 003 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา
  (10 000 kHz) 
 5.111 

 

10 003-10 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา   
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.111 

 

10 005-10 100 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.111 

 

10 100-10 150 กจิการประจําที ่
 กจิการวทิยสุมัครเลน่    

T-Amateur 

10 150-11 175  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ     
                                  ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

 

11 175-11 275 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

11 275-11 400 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

11 400-11 600 กจิการประจําที ่  

11 600-11 650 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.146    

 

11 650-12 050 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 
 5.147  

 

12 050-12 100 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.146    

 

12 100-12 230 กจิการประจําที ่  

12 230-13 200 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 5.109  5.110  5.132  5.145 T-Maritime  T-Maritime-AP25 

13 200-13 260 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

13 260-13 360 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  
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13 360-18 030 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

13 360-13 410 กจิการประจําที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149 

13 410-13 570 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.150 

13 570-13 600 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.151 

13 600-13 800 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์

13 800-13 870 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.151 

13 870-14 000 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

14 000-14 250 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 

14 250-14 350 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    5.152 

14 350-14 990 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

14 990-15 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา (15 000 kHz) 
    5.111 

15 005-15 010 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กจิการวจัิยอวกาศ 

15 010-15 100 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

15 100-15 600 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์

15 600-15 800 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.146 

15 800-16 360 กจิการประจําที ่
    5.153 

16 360-17 410 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 

17 410-17 480 กจิการประจําที ่

17 480-17 550 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.146 

17 550-17 900 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์

17 900-17 970 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

17 970-18 030 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
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13 360-18 030 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

13 360-13 410  กจิการประจําที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149 

 

13 410-13 570 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                 ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.150 

T-unlicensed1 

13 570-13 600 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.151    

T-unlicensed1 

13 600-13 800 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  

13 800-13 870 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.151 

 

13 870-14 000 กจิการประจําที่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                 ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

 

14 000-14 250  กจิการวทิยสุมัครเลน่     
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  

T-Amateur 

14 250-14 350  กจิการวทิยสุมัครเลน่    T-Amateur 

14 350-14 990 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                 ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

 

14 990-15 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
  (15 000 kHz) 
 5.111 

 

15 005-15 010  กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กจิการวจัิยอวกาศ  

 

15 010-15 100 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

15 100-15 600  กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  

15 600-15 800 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.146    

 

15 800-16 360 กจิการประจําที ่
 5.153 

 

16 360-17 410  กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.109  5.110  5.132  5.145 T-Maritime 

17 410-17 480 กจิการประจําที ่  

17 480-17 550 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.146    

 

17 550-17 900 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  

17 900-17 970 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

17 970-18 030 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์  
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18 030-23 350 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

18 030-18 052 กจิการประจําที ่

18 052-18 068 กจิการประจําที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ 

18 068-18 168 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    5.154 

18 168-18 780 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

18 780-18 900 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

18 900-19 020 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.134 
    5.146 

19 020-19 680 กจิการประจําที ่

19 680-19 800 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.132 

19 800-19 990 กจิการประจําที ่

19 990-19 995 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กจิการวจัิยอวกาศ 
    5.111 

19 995-20 010 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา (20 000 kHz) 
    5.111 

20 010-21 000 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่

21 000-21 450 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 

21 450-21 850 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์

21 850-21 870 กจิการประจําที ่ 5.155A 
    5.155 

21 870-21 924 กจิการประจําที ่ 5.155B 

21 924-22 000 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

22 000-22 855 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.132 
    5.156 

22 855-23 000 กจิการประจําที ่
    5.156 

23 000-23 200 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.156 

23 200-23 350 กจิการประจําที ่ 5.156A 
    กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
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18 030-23 350 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

18 030-18 052 กจิการประจําที ่  

18 052-18 068 กจิการประจําที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ 

 

18 068-18 168  กจิการวทิยสุมัครเลน่    
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  
 

T-Amateur 

18 168-18 780 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  

 

18 780-18 900 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  T-Maritime 

18 900-19 020 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.134 
 5.146    

 

19 020-19 680  กจิการประจําที่  

19 680-19 800 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.132   

19 800-19 990 กจิการประจําที ่  

19 990-19 995 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.111 

 

19 995-20 010 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
  (20 000 kHz) 
 5.111 

 

20 010-21 000  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่

 

21 000-21 450 กจิการวทิยสุมัครเลน่    
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  

T-Amateur 

21 450-21 850 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  

21 850-21 870 กจิการประจําที ่  

21 870-21 924 กจิการประจําที ่  5.155B  

21 924-22 000 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์  

22 000-22 855 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.132 
 

T-Maritime 

22 855-23 000 กจิการประจําที ่
 

 

23 000-23 200  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                 ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 

 

23 200-23 350 กจิการประจําที ่  5.156A 
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
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23 350-40 020 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

23 350-24 000 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.157 
24 000-24 890 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีท่างบก 
24 890-24 990 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
24 990-25 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา (25 000 kHz) 
25 005-25 010 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
    กจิการวจัิยอวกาศ 
25 010-25 070 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
25 070-25 210 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
25 210-25 550 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
25 550-25 670 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149 
25 670-26 100 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
26 100-26 175 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  5.132 
26 175-27 500 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    5.150 
27 500-28 000 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
28 000-29 700 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
29 700-30 005 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
30 005-30 010 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (การระบตุําแหน่งดาวเทยีม) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ 
30 010-37 500 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
37 500-38 250 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149 
38 250-39 986 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
39 986-40 020 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ 
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23 350-40 020 kHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

23 350-24 000 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   5.157 

 

24 000-24 890 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

 

24 890-24 990  กจิการวทิยสุมัครเลน่     
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  

T-Amateur 

24 990-25 005 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
  (25 000 kHz) 

 

25 005-25 010 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลา 
 กจิการวจัิยอวกาศ   

 

25 010-25 070 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

 

25 070-25 210  กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  T-Maritime 
25 210-25 550 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

 

25 550-25 670 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149 

 

25 670-26 100 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  
26 100-26 175 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล   5.132  
26 175-27 500 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.150   

T-unlicensed1 
T-unlicensed2   
T-PPDR 

27 500-28 000 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 

 

28 000-29 700  กจิการวทิยสุมัครเลน่  
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  

T-Amateur 

29 700-30 005 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 

T-unlicensed1 
T-JTC2   

30 005-30 010 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ  (การระบตุําแหน่งดาวเทยีม) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ 

T-unlicensed1 
T-JTC2 

30 010-37 500 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 

T-unlicensed1 
T-JTC2 

37 500-38 250  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ 
 5.149 

T-unlicensed1 
T-JTC2 

38 250-39 986  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 

T-unlicensed1 
T-JTC2 

39 986-40 020  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ 

T-unlicensed1 
T-JTC2   
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40.02-75.2 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

40.02-40.98 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.150 
40.98-41.015 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ 
    5.160  5.161 
41.015-44 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.160  5.161 
44-47  กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.162  5.162A 
47-68 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ  
   โทรทัศน ์

47-50 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

47-50 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
5.162A 

 50-54 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
  5.162A  5.166  5.167  5.167A  5.168  5.170 

 54-68 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

54-68 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ        
   โทรทัศน ์

5.162A  5.163  5.164  5.165   
5.169  5.171 

 
5.172 

 
5.162A 

68-74.8 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

68-72 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
5.173 

68-74.8 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

 72-73 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

 

 73-74.6 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
5.178 

 

5.149   5.175  5.177  5.179 74.6-74.8 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

5.149  5.176  5.179 

74.8-75.2 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
    5.180  5.181 
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40.02-75.2 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

40.02-40.98  กจิการประจําที ่  
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.150 

T-unlicensed1 
T-JTC2 

40.98-41.015 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 

T-unlicensed1 
T-JTC2 

41.015-47 กจิการประจําที ่ 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 
 
 
 

T-unlicensed1 
T-JTC2 

47-50 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
  

  

T-TV 
T-JTC2 

50-54 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 5.167   

T-TV 
T-JTC2 

54-68 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 

 

T-unlicensed1 
T-TV 
T-JTC2 

68-74.8 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 5.149 

T-unlicensed1 
T-unlicensed2     
T-JTC2 

74.8-75.2 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 5.180 
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75.2-137.175 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

75.2-87.5 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

75.2-75.4 
  กจิการประจําที ่
  กจิการเคลือ่นที ่
  5.179 

 75.4-76 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

75.4-87 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

 76-88 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ  
   โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่

 
 
5.182  5.183  5.188 

 
5.175  5.179  5.187 

กจิการเคลือ่นที ่ 87-100 
กจิการประจําที ่

87.5-100 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์

 
5.185 

กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์

 
5.190 

88-100 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์

 
 

100-108 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
    5.192  5.194 

108-117.975 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
    5.197  5.197A 

117.975-137 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.111 5.200  5.201  5.202 

137-137.025 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137.025-137.175 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 
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75.2-137.175 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

75.2-75.4 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 

 

75.4-87 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
  

T-unlicensed2   

87-108  กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่

 
 
 
 

T-unlicensed1 
T-Radio 
T-communityRa 

108-117.975 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 5.197A    

 

117.975-137 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 5.111   5.200 

 

137-137.025 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่ 5.204    
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                  ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์ 5.204    
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)    
                                   5.208A  5.208B  5.209 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.208 

 

137.025-137.175 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่ 5.204    
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                   ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์ 5.204    
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)    
                                    5.208A  5.208B  5.209 
 5.208 
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137.175-148 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

137.175-137.825 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137.825-138 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

138-143.6 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
   นอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

138-143.6 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

138-143.6 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

5.210  5.211  5.212  5.214 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 5.207  5.213 

143.6-143.65 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ    
   นอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 
5.211  5.212  5.214 

143.6-143.65 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

143.6-143.65 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
5.207  5.213 

143.65-144 
กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
   นอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 
 
5.210  5.211  5.212  5.214 

143.65-144 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

143.65-144 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
5.207  5.213 

144-146 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    5.216 

146-148 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

146-148 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

146-148 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

 5.217 5.217 
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137.175-148 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

137.175-137.825 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่ 5.204    
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                    ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์ 5.204    
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  
                         5.208A 5.208B  5.209    
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.208 

 

137.825-138  กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่ 5.204    
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
                                    ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์ 5.204    
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   
                                   5.208A  5.208B  5.209    
 5.208 

 

138-143.6 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 

T-PPDR 
T-JTC2 

143.6-143.65 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ  (อวกาศสูโ่ลก) 
 
 

T-JTC2 

143.65-144 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 
 

T-JTC2 

144-146 กจิการวทิยสุมัครเลน่    
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม      
 

T-Amateur 
T-PPDR 

146-147 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยสุมัครเลน่    

T-PPDR 
T-JTC2 

147-148 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 

T-PPDR 
T-JTC2 
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148-223 MHz 
การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 
148-149.9 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นที่
ทางการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.209 

148-149.9
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.209 

5.218  5.219  5.221  5.218  5.219  5.221 
149.9-150.05 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.209  5.224A 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม  5.224B 
    5.220  5.222  5.223 
150.05-153 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นที่
ทางการบนิ 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
5.149 

150.05-156.4875
กจิการประจําที ่

 กจิการเคลือ่นที ่

153-154 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นที่
ทางการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 

 

154-156.4875 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นที่
ทางการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

 

5.226  5.225  5.226 
156.4875-156.5625 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล (เรยีกขานและแจง้เหตผุ่านระบบดเีอสซ)ี 
 5.111  5.226  5.227 
156.5625-156.7625 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นที่
ทางการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์

156.5625-156.7625  
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

5.226 5.225  5.226 
156.7625-156.8375 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล (เรยีกขานและแจง้เหต)ุ 
 5.111  5.226 
156.8375-174 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นที่
ทางการบนิ 

156.8375-174 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

5.226  5.227A  5.229  5.226  5.227A  5.230  5.231  5.232 
174-223 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์

174-216
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
   โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
5.234 

174-223
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
 

 
 
 
 
 
5.235  5.237  5.243 

216-220
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.241 
 
5.242 

 
 
 
 
5.233  5.238  5.240  5.245 
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148-230 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

148-149.9  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
  5.209 
 
 5.218   5.219   5.221 

T-JTC2 

149.9-150.05 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
  5.209  5.224A 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม   5.224B 
 5.220   5.222   5.223 

T-JTC2 

150.05-156.4875 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.226    

T-JTC2 

156.4875-156.5625 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล (เรยีกขานและแจง้เหตุ
 ผ่านระบบดเีอสซ)ี 
 5.111  5.226  5.227 

 

156.5625-156.7625 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 5.226 

 

156.7625-156.8375 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล (เรยีกขานและแจง้เหต)ุ 
 5.111  5.226   

 

156.8375-174 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 5.226  5.227A   

T-unlicensed1  
T-PPDR 
T-JTC2 

174-230 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 
 

T-unlicensed1 
T-TV 
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220-335.4 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

 220-225  
223-230 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.241 

223-230 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์

 225-235 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

5.243  5.246  5.247  5.250 
230-235 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

 230-235 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

5.247  5.251  5.252  5.250 

235-267 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.111  5.252  5.254  5.256  5.256A 

267-272 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ  (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.254  5.257 

272-273 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.254 

273-312 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.254 

312-315 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.254  5.255 

315-322 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.254 

322-328.6 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149 

328.6-335.4 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ    5.258   
    5.259 
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230-335.4 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

230-235 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 

 

235-267 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.111   5.254   5.256    

T-unlicensed2 
T-PPDR 

267-272 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.254   5.257 

 

272-273 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.254 

 

273-312 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่   
 5.254 

T-unlicensed1 

312-315 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.254   5.255 

T-unlicensed1 

315-322 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.254  

T-unlicensed1 

322-328.6 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149 

T-unlicensed1 

328.6-335.4 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.258 
  

T-unlicensed1 
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335.4-410 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

335.4-387 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.254 
387-390 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208A  5.208B  5.254   
                                                   5.255 
 
390-399.9 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.254 
399.9-400.05 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.209  5.224A 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม  5.222  5.224B  5.260 
    5.220 
400.05-400.15 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (400.1 MHz) 
    5.261  5.262 
400.15-401 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208A  5.208B  5.209 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  5.263 
    กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ  (อวกาศสูโ่ลก) 
 
    5.262  5.264 
401-402 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา  
    กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
402-403 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา  
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
403-406 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
406-406.1 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    5.266  5.267 
406.1-410 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149 
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335.4-410 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

335.4-387 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.254   

T-unlicensed1  T-mobile  T-JTC 
T-JTC2 

387-390 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208A  

5.208B   5.254  5.255  

T-unlicensed1  T-mobile  T-JTC 
T-JTC2 

390-399.9 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.254    

T-unlicensed1  T-mobile  T-JTC 
T-JTC2 

399.9-400.05 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.209   
                                    5.224A 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 5.222 5.224B 5.260 
 5.220 

T-unlicensed1 
T-JTC 

400.05-400.15 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม     
                              (400.1 MHz) 
 5.261 

T-unlicensed1   

400.15-401 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.208A 
  5.208B  5.209 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)   5.263 
 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.264 

T-unlicensed1   

401-402 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา  
 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

T-unlicensed1   

402-403 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา  
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

T-unlicensed1   

403-406 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

T-unlicensed1   

406-406.1 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 5.266   5.267 

T-unlicensed1   

406.1-410 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149 

T-unlicensed1   
T-JTC2 
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410-460 MHz 
 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

410-420 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูอ่วกาศ)  5.268 
420-430 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.269  5.270  5.271 
430-432 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

430-432
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5.271  5.272  5.273  5.274
5.275  5.276  5.277 

 
  5.271  5.276  5.277  5.278  5.279 

432-438 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(แอกทฟี)  5.279A 

432-438
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  5.279A 

5.138  5.271  5.272  5.276
5.277  5.280  5.281  5.282 

 
  5.271  5.276  5.277  5.278  5.279  5.281  5.282 

438-440 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

438-440
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5.271  5.273  5.274  5.275
5.276  5.277  5.283 

 
  5.271  5.276  5.277  5.278  5.279 

440-450 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286 
450-455 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 
    5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E 
455-456 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่  5.286AA 

455-456
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.286A 
5.286B  5.286C 

455-456
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  5.286B   
5.286C  5.286E 

 
5.209 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

456-459 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 
    5.271  5.287  5.288 
459-460 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่  5.286AA 

459-460
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.286A 
5.286B  5.286C 

459-460
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

 
5.209 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 
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410-460 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

410-420 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูอ่วกาศ)   5.268 

T-unlicensed1  T-JTC  T-JTC2

420-430 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ    
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

T-unlicensed1  T-mobile  T-JTC
T-PPDR  T-JTC2 

430-432 กจิการประจําที ่ 5.276  
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   
                             5.276   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

T-unlicensed1 
T-JTC 

432-435  กจิการประจําที ่ 5.276  
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   
                             5.276   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการวทิยสุมัครเลน่  
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  5.279A 
 5.282   

T-unlicensed1 
T-mobile 
T-JTC 
T-JTC2 

435-438  กจิการประจําที ่ 5.276  
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการวทิยสุมัครเลน่  
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  5.279A 
 5.282   

T-unlicensed1 
T-Amateur 
T-JTC 
 

438-440  กจิการประจําที ่ 5.276  
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   
                             5.276 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่  

T-unlicensed1 
T-JTC 

440-450 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.286 

T-unlicensed1 
T-PPDR 
T-JTC 
T-JTC2 

450-460 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.209   5.286   5.287   5.286A  

T-unlicensed1 
T-PPDR 
T-JTC2 
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460-890 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

460-470 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.286AA 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  
 5.287  5.288  5.289  5.290 
470-790 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ      
    โทรทัศน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.149  5.291A  5.294  5.296  
5.300  5.302  5.304  5.306  
5.311A  5.312 

470-512 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
5.292  5.293  
512-608 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
5.297  
608-614 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการ
บนิผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  

614-698 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
5.293  5.309  5.311A 

470-585 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ  
    โทรทัศน ์
5.291  5.298  
585-610 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
กจิการวทิยนํุาทาง 
5.149  5.305  5.306  5.307  
610-890 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.313A  5.317A 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
 

698-806 
กจิการเคลือ่นที ่ 5.313B  5.317A 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
กจิการประจําที ่

 

790-862 
กจิการประจําที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.316B  
5.317A  5.312  5.314  5.315  
5.316  5.316A  5.319 

5.293  5.309  5.311A 
806-890 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.317A 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
 

862-890 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 5.317A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
    โทรทัศน ์
5.322 
 

  
 
 
 
 
5.149  5.305  5.306  5.307 
5.311A  5.320 

5.319  5.323 5.317  5.318 
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460-890 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

460-470 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่  5.286AA 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.287   5.289 

T-unlicensed1 
T-JTC 
T-JTC2 

470-510 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่   
 
 

T-unlicensed1  T-cellular   
T-mobile  T-JTC  T-JTC2 

510-790 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.149  5.306  5.311A 

T-unlicensed2 
T-TV  

790-890 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่  5.317A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.320   

T-unlicensed2 
T-cellular   
T-mobile 
T-JTC 
T-JTC2 
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890-1 300 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

890-942 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.317A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
   โทรทัศน ์ 5.322 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

890-902 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.317A 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
5.318  5.325 

890-942 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.317A 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   

  โทรทัศน ์
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

 902-928 
กจิการประจําที ่
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.325A 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
5.150  5.325  5.326 

 

 928-942 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.317A 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

 

5.323 5.325 5.327 

942-960 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.317A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
  โทรทัศน ์ 5.322 

942-960 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.317A 

942-960 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.317A 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ   
  โทรทัศน ์

5.323  5.320 

960-1 164 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.328 
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์ 5.327A 

1 164-1 215 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.328 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ)   
      5.328B 
 5.328A 
1 215-1 240 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ)   
         5.328B  5.329  5.329A 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    5.330  5.331  5.332 
1 240-1 300 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ)   
         5.328B  5.329  5.329A 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    5.282  5.330  5.331  5.332  5.335  5.335A 
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890-1 300 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

890-942 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่  5.317A   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-unlicensed1 
T-unlicensed3   
T-cellular 
T-JTC2   
 

942-960 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่  5.317A   
  
 
 5.320 

T-cellular 
T-JTC2 

960-1 164 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.328 
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์   
                                5.327A 

 

1 164-1 215 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.328 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
  (อวกาศสูอ่วกาศ) 5.328B  
 5.328A 

 
 

1 215-1 240 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยนํุาทาง 5.331 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
  (อวกาศสูอ่วกาศ) 5.328B 5.329 5.329A 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 5.332 

 

1 240-1 300 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยนํุาทาง 5.331 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
  (อวกาศสูอ่วกาศ)  5.328B  5.329  5.329A 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 5.282  5.332  5.335A 
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1 300-1 525 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

1 300-1 350 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.337 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    5.149  5.337A 
1 350-1 400 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

1 350-1 400 
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.338A 

5.149  5.338  5.338A  5.339     5.149  5.334  5.339   
1 400-1 427 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.341 
1 427-1 429 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    5.338A  5.341 
1 429-1 452 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

1 429-1 452 
  กจิการประจําที ่
  กจิการเคลือ่นที ่ 5.343 

5.338A  5.341  5.342   5.338A  5.341 
1 452-1 492 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน ์ 5.345   

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม  5.208B  
5.345  

1 452-1 492 
  กจิการประจําที ่
  กจิการเคลือ่นที ่ 5.343 
  กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์ 5.345   
  กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม   5.208B    
              5.345   

5.341  5.342   5.341  5.344 

1 492-1 518 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

1 492-1 518 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.343 

1 492-1 518 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

5.341  5.342 5.341  5.344 5.341 

1 518-1 525 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.348 5.348A  
5.348B  5.351A 

1 518-1 525 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.343 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

1 518-1 525 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 

5.341  5.342 5.341  5.344 5.341 
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1 300-1 525 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

1 300-1 350 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ   5.337 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 5.149 

 

1 350-1 400 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.338A 
 
 
 5.149   5.339  

 

1 400-1 427 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)  
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340    

 

1 427-1 429 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ  (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.338A   

 

1 429-1 452 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่   
 
 
 5.338A 

 

1 452-1 492 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์  5.345 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่าน  
                               ดาวเทยีม   5.208B  5.345   
                          กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 
 
 

 

1 492-1 518 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่  
 
 
 

 

1 518-1 525 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   
  5.348  5.351A 
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1 525-1 610 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

1 525-1 530 
กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.208B  5.351A 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 5.349 

 

1 525-1 530 
กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.208B  5.351A 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.343 

1 525-1 530 
กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.208B  5.351A 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่ 5.349 

5.341  5.342  5.350  5.351   
5.352A  5.354 

 
5.341  5.351  5.354 

 
5.341  5.351  5.352A  5.354 

1 530-1 535 
กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.208B  5.351A  
5.353A 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ  
   เคลือ่นทีท่างการบนิ 

1 530-1 535 
  กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
  กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208B  5.351A  

5.353A 
  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
  กจิการประจําที ่
  กจิการเคลือ่นที ่5.343 

5.341  5.342  5.351  5.354   5.341  5.351  5.354 

1 535-1 559 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208B  5.351A 
    5.341  5.351  5.353A  5.354  5.355  5.356  5.357  5.357A  5.359  

5.362A 

1 559-1 610 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ)  5.208B  

5.328B  5.329A 
    5.341  5.362B  5.362C   
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1 525-1 610 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

1 525-1 530 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208B 
  5.351A 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 
 5.351  5.352A   5.354 

 

1 530-1 535 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.208B
  5.351A  5.353A 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 5.351   5.354 

 

1 535-1 559 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 5.208B 
  5.351A 
 5.351   5.353A   5.354   5.356   5.357   5.357A 

 

1 559-1 610 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  

(อวกาศสูอ่วกาศ)  5.208B  5.328B   5.329A 
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1 610-1 660 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

1 610-1 610.6 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 

1 610-1 610.6 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ) 

1 610-1 610.6 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ) 
 

 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.366  5.367  5.368  5.369  
5.371  5.372 

 
5.341  5.364  5.366  5.367  
5.368  5.370  5.372 

 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.366  5.367  5.368  5.369  
5.372 

1 610.6-1 613.8 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

1 610.6-1 613.8 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม             
(โลกสูอ่วกาศ) 

1 610.6-1 613.8 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  

 
5.149  5.341  5.355  5.359  
5.364  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.371  5.372 

 
5.149  5.341  5.364  5.366  
5.367  5.368  5.370  5.372 

 
5.149  5.341  5.355  5.359  
5.364  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.372 

1 613.8-1 626.5 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม   
   (อวกาศสูโ่ลก)  5.208B 

1 613.8-1 626.5 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ) 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
   (อวกาศสูโ่ลก)  5.208B 

1 613.8-1 626.5 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม     
   (อวกาศสูโ่ลก)  5.208B 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ) 

 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.365  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.371  5.372 

 
5.341  5.364  5.365  5.366  
5.367  5.368  5.370  5.372 

 
5.341  5.355  5.359  5.364  
5.365  5.366  5.367  5.368  
5.369  5.372 

1 626.5-1 660 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
    5.341  5.351  5.353A  5.354  5.355  5.357A  5.359  5.362A  5.374  

5.375  5.376 
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1 610-1660 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

1 610-1 610.6 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม  
                                   (โลกสูอ่วกาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 5.364   5.366   5.367   5.368   5.372 

 

1 610.6-1 613.8 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม  
                                   (โลกสูอ่วกาศ) 
 
 
 
 
 
 
 5.149   5.364   5.366   5.367   5.368   5.372 

 

1 613.8-1 626.5 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.208B 
 กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม  
                                   (โลกสูอ่วกาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 5.364   5.365   5.366   5.367   5.368   5.372 

 

1 626.5-1 660 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
 
 5.351  5.353A   5.354   5.357A   5.375   5.376 
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1 660-1 710 MHz 
 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

1 660-1 660.5 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149  5.341  5.351  5.354  5.362A  5.376A 
1 660.5-1 668 กจิการวทิยดุาราศาสตร์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.149  5.341  5.379  5.379A 
1 668-1 668.4 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 5.351A  5.379B  5.379C
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.149  5.341  5.379  5.379A   
1 668.4-1 670 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 5.379B  5.379C 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149  5.341  5.379D  5.379E 
1 670-1 675 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา
 กจิการประจําที ่
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่  
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A  5.379B 
 5.341  5.379D  5.379E  5.380A 
1 675-1 690 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา
 กจิการประจําที ่
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.341 
1 690-1 700 
กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ  
   เคลือ่นทีท่างการบนิ 

1 690-1 700
 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 

 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

5.289  5.341  5.382  5.289  5.341  5.381
1 700-1 710 

กจิการประจําที ่
กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

1 700-1 710 
กจิการประจําที ่
กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

 5.289  5.341 5.289  5.341  5.384 
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1660-1 710 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

1 660-1 660.5 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149   5.351   5.354   5.376A 

 

1 660.5-1 668 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.149   5.379A 

 

1 668-1 668.4 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
  5.379B  5.379C 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.149  5.379A   

 

1 668.4-1 670 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
  5.379B  5.379C 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ 
 5.149  5.379D  5.379E 

 

1 670-1 675 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการประจําที ่
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A
  5.379B   
 5.379D  5.379E  5.380A 

 

1 675-1 690 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการประจําที ่
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

 

1 690-1 700 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.289    

 

1 700-1 710 กจิการประจําที ่   
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 
 
 5.289    
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1 710-2 170 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

1 710-1 930 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.384A  5.388A  5.388B 
    5.149  5.341  5.385  5.386  5.387  5.388 
1 930-1 970 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

1 930-1 970 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
    (โลกสูอ่วกาศ) 

1 930-1 970 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

5.388 5.388 5.388 
1 970-1 980 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 
    5.388 
1 980-2 010 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
    5.388  5.389A  5.389B  5.389F 
2 010-2 025 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

2 010-2 025 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 

2 010-2 025 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

 
5.388 

 
5.388  5.389C  5.389E   

 
5.388 

2 025-2 110 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) (อวกาศสูอ่วกาศ) 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) (อวกาศสูอ่วกาศ) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.391 
    กจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) (อวกาศสูอ่วกาศ) 
    5.392 
2 110-2 120 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (โลกสูอ่วกาศ) 
    5.388 
2 120-2 160 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

2 120-2 160 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
(อวกาศสูโ่ลก) 

2 120-2 160 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

5.388 5.388 5.388 
2 160-2 170 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

2 160-2 170 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 

2 160-2 170 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A  5.388B 

 
5.388  

 
5.388  5.389C  5.389E   

 
5.388 
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1 710-2 170 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

1 710-1 930 กจิการประจําที ่      
 กจิการเคลือ่นที ่  5.384A  5.388A   
 5.149   5.385   5.388    

T-unlicensed3 
T-cellular   
T-JTC2 

1 930-1 980 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่  5.388A     
 
 
 
 5.388 

T-cellular 
T-IMT 
T-JTC2 

1 980-2 010 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 
 5.388   5.389A 

 

2 010-2 025 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A 
 
 
 5.388 

T-IMT 

2 025-2 110 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 
  (อวกาศสูอ่วกาศ) 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
  (โลกสูอ่วกาศ)  (อวกาศสูอ่วกาศ) 
  กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่  5.391 
 กจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 
  (อวกาศสูอ่วกาศ)    
 5.392 

T-Theos 

2 110-2 120 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (โลกสูอ่วกาศ) 
 5.388 

T-IMT 

2 120-2 170 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.388A 
 
 
 
 
 5.388 

T-IMT 
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2 170-2 520 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

2 170-2 200 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.351A 
    5.388  5.389A  5.389F   

2 200-2 290 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ) 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.391 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ) 
    5.392 

2 290-2 300 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (อวกาศสูโ่ลก) 

2 300-2 450 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ 5.384A 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

2 300-2 450 
  กจิการประจําที ่
  กจิการเคลือ่นที ่ 5.384A 
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5.150  5.282  5.395   5.150  5.282  5.393  5.394  5.396
2 450-2 483.5 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
5.150  5.397 

2 450-2 483.5 
  กจิการประจําที ่
  กจิการเคลือ่นที ่
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  5.150   

2 483.5-2 500 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.351A 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

2 483.5-2 500 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.351A 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.398 

2 483.5-2 500 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.351A 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจ
คน้หาผ่านดาวเทยีม 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.398 

5.150  5.371  5.397  5.398  
5.399  5.400  5.402 

 
5.150  5.402 

 
5.150  5.400  5.402 

2 500-2 520 
กจิการประจําที ่ 5.410   
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

 

2 500-2 520 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.415 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

2 500-2 520 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.415 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.351A  5.407  
5.414 5.414A 

5.405  5.412  5.404   5.404  5.415A 
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2 170-2 520 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

2 170-2 200 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.351A 
 5.388   5.389A 

 

2 200-2 290 กจิการปฏบัิตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
(อวกาศสูอ่วกาศ) 

 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ) 

  กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่  5.391 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

(อวกาศสูอ่วกาศ) 
 5.392 

T-Theos 
T-JTC2 

2 290-2 300 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ)  (อวกาศสูโ่ลก) 

 

2 300-2 450 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่  5.384A 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 5.150   5.282   5.396 

T-unlicensed1 
T-BWA 
T-JTC2 

2 450-2 483.5 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.150  

T-unlicensed1 
T-JTC2 

2 483.5-2 500 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.351A 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม   

(อวกาศสูโ่ลก)    5.398 
 
 
 5.150   5.402 

T-unlicensed1   

2 500-2 520 กจิการประจําที ่  5.410   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.415    
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.351A 
  5.407   5.414 
 
 
 
  

T-BWA 
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2 520-2 700 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

2 520-2 655 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 
5.413  5.416 

2 520-2 655
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.415 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 
5.413  5.416 

2 520-2 535 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.415 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 
5.413  5.416 

  5.403  5.414A  5.415A 
  2 535-2 655 

กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 
5.413  5.416 

 
5.339  5.405  5.412  5.417C  
5.417D  5.418B  5.418C 

 
5.339  5.417C  5.417D  5.418B  
5.418C 

5.339  5.417A  5.417B  5.417C  
5.417D  5.418  5.418A  5.418B  
5.418C   

2 655-2 670 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 
5.208B  5.413  5.416 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  
(พาสซฟี) 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

2 655-2 670
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.415 

กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม 
5.413  5.416 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(พาสซฟี) 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

2 655-2 670 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.415 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม   5.413  
5.416 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(พาสซฟี) 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

5.149  5.412   5.149  5.208B 5.149  5.208B  5.420 
2 670-2 690 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(พาสซฟี) 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  

2 670-2 690
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.208B  5.415 

กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(พาสซฟี) 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  

2 670-2 690 
กจิการประจําที ่ 5.410 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.415 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.351A  5.419 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(พาสซฟี) 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

5.149  5.412   5.149   5.149  
2 690-2 700 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.422 
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2 520-2 700 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

2 520-2 535 กจิการประจําที ่  5.410  
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.415 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม    
                              5.413   5.416 
 
 
 
 
 5.403 

T-BWA 

2 535-2 655 กจิการประจําที ่  5.410     
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม    
                              5.413   5.416 
 
 
 
 
 5.339  5.417C  5.417D  5.418  5.418A  5.418B 5.418C 

T-BWA 

2 655-2 670 กจิการประจําที ่  5.410     
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.415  
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม   
                               5.413  5.416 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 
 
 
 
 
 
 5.149  5.208B  5.420 

T-BWA 

2 670-2 690 กจิการประจําที ่  5.410     
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.415 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.384A 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.351A 

5.419 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 
 
 
 
 5.149   

T-BWA 

2 690-2 700 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์  
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  
 
 5.340    
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2 700-4 800 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

2 700-2 900 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.337
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.423  5.424 
2 900-3 100 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.424A
    กจิการวทิยนํุาทาง  5.426 
    5.425  5.427 
3 100-3 300 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    5.149  5.428 
3 300-3 400 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

3 300-3 400
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

3 300-3 400 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5.149  5.429  5.430 5.149 5.149  5.429 
3 400-3 600 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่ 5.430A 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.431 

3 400-3 500
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการเคลือ่นที ่ 5.431A 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.433 
5.282 

3 400-3 500 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการเคลือ่นที ่ 5.432B 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.433 
5.282  5.432  5.432A 

3 500-3 700
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.433 

3 500-3 600 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ  5.433A 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.433 
3 600-4 200 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่

 3 600-3 700 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
5.435 

3 700-4 200
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

4 200-4 400 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.438
  5.439  5.440 
4 400-4 500 กจิการประจําที่
  กจิการเคลือ่นที ่ 5.440A 
4 500-4 800 กจิการประจําที่
  กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.441 
  กจิการเคลือ่นที ่ 5.440A 
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2 700-4 800 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

2 700-2 900 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ   5.337
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.423 
2 900-3 100 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง   5.424A 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.426 
 5.425   5.427 
3 100-3 300 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง
  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 5.149 
3 300-3 400 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 
 
 
 5.149 
3 400-3 500 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)
 กจิการประจําที ่
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.433 
 
 
 5.282   
3 500-3 700 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.433 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 700-4 200 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  

T-Thaicom 
T-JTC2 

4 200-4 400 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.438
 5.440  
4 400-4 500 กจิการประจําที ่  
 กจิการเคลือ่นที ่

T-Fixed Wireless System
T-JTC2 

4 500-4 800 กจิการประจําที ่  
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.441 
 กจิการเคลือ่นที ่

T-AP30B   
T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 
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4 800-5 570 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

4 800-4 990 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.440A  5.442 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149  5.339  5.443 
4 990-5 000 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.149 
5 000-5 010 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
   กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
  5.367 
5 010-5 030 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
  กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) (อวกาศสูอ่วกาศ) 
   5.328B  5.443B 
  5.367 
5 030-5 091 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
  5.367  5.444 
5 091-5 150 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.444B 
    5.367  5.444  5.444A 
5 150-5 250 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.447A 
  กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A  5.446B 
    5.446  5.446C  5.447  5.447B  5.447C 
5 250-5 255 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวจัิยอวกาศ  5.447D 
  กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A  5.447F 
  5.447E  5.448  5.448A 
5 255- 5 350 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
  กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A  5.447F 
 5.447E  5.448  5.448A 
5 350-5 460 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  5.448B
  กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี)  5.448C 
  กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.449 
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.448D 
5 460-5 470 กจิการวทิยนํุาทาง  5.449
  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
  กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.448D 
  5.448B 
5 470-5 570 กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล
  กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A  5.450A 
  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
  กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.450B 
  5.448B  5.450  5.451 
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4 800-5 570 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศ
ไทย 

4 800-4 990 กจิการประจําที ่  
 กจิการเคลือ่นที ่  5.442 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149   5.339 

T-Fixed Wireless System 
T-JTC2 

4 990-5 000 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.149 

T-Fixed Wireless System
T-JTC2 

5 000-5 010 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 5.367    

 

5 010-5 030 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
  (อวกาศสูอ่วกาศ) 5.328B  5.443B 
 5.367    

 

5 030-5 091 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
 5.367  5.444   

 

5 091-5 150 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.444B 
 5.367  5.444  5.444A

 

5 150-5 250 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.447A  
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   
                                5.446A 5.446B 
 5.446   5.447B   5.447C 

T-unlicensed1

5 250-5 255 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการประจําที ่ 5.447E    
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ   5.447D 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A 5.447F 
 5.448A 

T-unlicensed1

5 255-5 350 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)
 กจิการประจําที ่ 5.447E    
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A 5.447F 
 5.448A 

T-unlicensed1

5 350-5 460 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  5.448B 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี)  5.448C 
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ   5.449 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 5.448D 

 

5 460-5 470 กจิการวทิยนํุาทาง   5.449
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.448D 5.448B 

 

5 470-5 570 กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A 5.450A 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.450B 
 5.448B   

T-unlicensed1
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5 570-7 250 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 
5 570-5 650 กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล
  กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A  5.450A 
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.450B 
  5.450  5.451  5.452 
5 650-5 725 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง
  กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  5.446A  5.450A 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
  กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) 
  5.282  5.451  5.453  5.454  5.455 
5 725-5 830 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5 725-5 830
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5.150  5.451  5.453  5.455  5.456   5.150  5.453  5.455
5 830-5 850 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 

5 830-5 850
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

5.150  5.451  5.453  5.455  5.456   5.150  5.453  5.455
5 850-5 925 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 
กจิการเคลือ่นที ่

5 850-5 925
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

5 850-5 925 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  

(โลกสูอ่วกาศ) 
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

5.150 5.150 5.150
5 925-6 700 กจิการประจําที่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A  5.457B 
    กจิการเคลือ่นที ่  5.457C 
    5.149  5.440  5.458 
6 700-7 075 กจิการประจําที่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) (อวกาศสูโ่ลก)  5.441 
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.458  5.458A  5.458B  5.458C 
7 075-7 145 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.458  5.459 
7 145-7 235 กจิการประจําที่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ)  5.460 
 5.458  5.459 
7 235-7 250 กจิการประจําที่
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.458 
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5 570-7 250 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

5 570-5 650 กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   
                                  5.446A  5.450A 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.450B 
 5.452 

T-unlicensed1 

5 650-5 725  กจิการประจําที ่ 5.453
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   
                                  5.446A  5.450A 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
  กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) 
 5.282  

T-unlicensed1 

5 725-5 830 กจิการประจําที ่ 5.453
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.453 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 5.150   

T-unlicensed1 

5 830-5 850  กจิการประจําที ่ 5.453
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.453 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.150  

T-unlicensed1 

5 850-5 925 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.150 

T-unlicensed1 

5 925-6 425 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 5.457A
 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.149   5.440   5.458 

T-Thaicom 
T-JTC2 

6 425-6 700 กจิการประจําที ่  
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 5.457A 
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.149   5.440   5.458 

T-Fixed Wireless System
T-JTC2 

6 700-7 075 กจิการประจําที ่  
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ)  
  (อวกาศสูโ่ลก)   5.441 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.458   5.458A   5.458B   5.458C 

T-AP30B   
T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

7 075-7 145 กจิการประจําที ่  
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.458    

T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

7 145-7 235 กจิการประจําที ่  
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ)  5.460 
 5.458 

T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

7 235-7 250 กจิการประจําที ่  
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.458 

T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 
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7 250-8 500 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

7 250-7 300 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.461 
7 300-7 450 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    5.461 
7 450-7 550 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    5.461A 
7 550-7 750 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
7 750-7 850 กจิการประจําที ่
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.461B 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
7 850-7 900 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
7 900-8 025 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.461 
8 025-8 175 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.463 
    5.462A 
8 175-8 215 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.463 
    5.462A 
8 215-8 400 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.463 
    5.462A 
8 400-8 500 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  5.465  5.466 
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7 250-8 500 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

7 250-7 300 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.461  

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

7 300-7 450 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)     
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ   
 5.461 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

7 450-7 550 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.461A 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

7 550-7 750 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

7 750-7 850 กจิการประจําที ่   
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.461B 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

7 850-7 900 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

7 900-8 025 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.461 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

8 025-8 175 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.463 
 5.462A    

T-Theos   
T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

8 175-8 215 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.463 
 5.462A    

T-Theos   
T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

8 215-8 400 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.463 
 5.462A 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

8 400-8 500 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)   5.465 
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8 500-10 000 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

8 500-8 550 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.468  5.469 

8 550-8 650 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    5.468  5.469  5.469A 

8 650-8 750 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.468  5.469 

8 750-8 850 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.470 
    5.471 

8 850-9 000 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล  5.472 
    5.473 

9 000-9 200 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.337 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.471  5.473A 

9 200-9 300 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล  5.472 
    5.473  5.474 

9 300-9 500 กจิการวทิยนํุาทาง   
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.427  5.474  5.475  5.475A  5.475B  5.476A 

9 500-9 800 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    5.476A 

9 800-9 900 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการประจําที ่
    5.477  5.478  5.478A  5.478B 

9 900-10 000 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการประจําที ่
    5.477  5.478  5.479 
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8 500-10 000 MHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

8 500-8 550 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 

 

8 550-8 650 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 5.469A 

 

8 650-8 750 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 

 

8 750-8 850 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ   5.470 
 

 

8 850-9 000 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล   5.472 
 

 

9 000-9 200 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ   5.337  
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.473A 

 

9 200-9 300 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล   5.472 
 5.474  

 

9 300-9 500 กจิการวทิยนํุาทาง     
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.427  5.474  5.475  5.475A  5.475B  5.476A 

 

9 500-9 800 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 5.476A  

 

9 800-9 900 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการประจําที ่
 5.478A  5.478B 

 

9 900-10 000 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการประจําที ่
 5.479 
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10-11.7 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

10-10.45 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

10-10.45 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

10-10.45 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

5.479 5.479  5.480 5.479 

10.45-10.5 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    5.481 

10.5-10.55 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

10.5-10.55 
  กจิการประจําที ่
  กจิการเคลือ่นที ่
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

10.55-10.6 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

10.6-10.68 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.149  5.482  5.482A 

10.68-10.7 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.483 

10.7-11.7 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.441 5.484A 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.484 

กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

10.7-11.7 
 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก)  5.441  5.484A 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
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10-11.7 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

10-10.45 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 
 5.479 

T-unlicensed1 

10.45-10.5  กจิการประจําที ่ 5.481 
 กจิการเคลือ่นที ่ 5.481 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  

T-unlicensed1 

10.5-10.55 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

T-unlicensed1 

10.55-10.6 กจิการประจําที ่   
  กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

T-unlicensed1 

10.6-10.68 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.149  5.482  5.482A 

 

10.68-10.7 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 

 

10.7-11.7 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.441 
  5.484A 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 
 

T-AP30B   
T-Thaicom   
T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 
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11.7-14 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

11.7-12.5 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้  
   กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
   5.492 

11.7-12.1
กจิการประจําที ่ 5.486 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A  5.488 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ 
   เคลือ่นทีท่างการบนิ 
5.485   

11.7-12.2
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
    5.492 

 12.1-12.2
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A   5.488  
 5.485  5.489 5.487  5.487A   
 12.2-12.7

กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม    
    5.492 

12.2-12.5
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์

5.487  5.487A    5.484A  5.487 
12.5-12.75 5.487A  5.488  5.490   12.5-12.75 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A 
(โลกสูอ่วกาศ) 

 
 
 
5.494  5.495  5.496 

12.7-12.75 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม  5.493 

12.75-13.25 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.441 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (อวกาศสูโ่ลก) 
13.25-13.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ  5.497 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    5.498A  5.499 
13.4-13.75 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ  5.501A 
    กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    5.499  5.500  5.501 5.501B 
13.75-14 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 5.484A 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
    กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการวจัิยอวกาศ 
    5.499  5.500  5.501  5.502  5.503 
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11.7-14 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

11.7-12.2  กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม  
                                5.492 
 
 
 
 
 
 5.487   5.487A    

T-AP30/30A   
T-JTC2 

12.2-12.5 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 
 
 
 
 
 5.484A   5.487   

T-Thaicom   
T-JTC2 

12.5-12.75 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก)   5.484A 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม    
                                5.493 
 
 
 
 

T-Thaicom   
T-JTC2 

12.75-13.25 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.441 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ)  (อวกาศสูโ่ลก) 

T-AP30B   
T-JTC2 

13.25-13.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ   5.497 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 5.498A 

 

13.4-13.75 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ   5.501A 
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม 
  (โลกสูอ่วกาศ) 
 5.501B 

 

13.75-14 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.484A 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม 
  (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.502   5.503    

T-Thaicom   
T-JTC2 
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14-15.4 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

14-14.25 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A
     5.506  5.506B 
 กจิการวทิยนํุาทาง  5.504 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.504C  5.506A 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.504A  5.505 
14.25-14.3 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A
     5.506  5.506B 
 กจิการวทิยนํุาทาง  5.504 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A  5.508A 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.504A  5.505  5.508  
14.3-14.4 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.457A 
5.457B  5.484A  5.506  5.506B 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม    
(โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A  
5.509A 
กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
5.504A 

14.3-14.4
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.457A 
5.484A  5.506  5.506B 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลก
สูอ่วกาศ)  5.506A 
กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 
 
 
5.504A 

14.3-14.4
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.457A 
5.484A  5.506  5.506B 

กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม   
(โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A  
5.509A 

กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
5.504A 

14.4-14.47 กจิการประจําที่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A 
  5.506  5.506B 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A  5.509A 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.504A 
14.47-14.5 กจิการประจําที่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A  5.457B  5.484A 
  5.506  5.506B 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A  5.509A 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149  5.504A 
14.5-14.8 กจิการประจําที่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.510 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ 
14.8-15.35 กจิการประจําที่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ 
    5.339 
15.35-15.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.511 
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14-15.4 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศ
ไทย 

14-14.25 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A
  5.484A  5.506  5.506B 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.504 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.504C 
  5.506A 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.504A 

T-Thaicom  
T-JTC2 

14.25-14.3 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A
  5.484A  5.506  5.506B 
 กจิการวทิยนํุาทาง   5.504 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A 
  5.508A 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.504A 

T-Thaicom  
T-JTC2 

14.3-14.4 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.457A
  5.484A  5.506  5.506B 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A   
  5.509A 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 5.504A 

T-Thaicom  
T-JTC2 

14.4-14.47 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A
  5.484A  5.506  5.506B 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B  5.506A 
  5.509A 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.504A 

T-Thaicom  
T-JTC2 
T-JTC3 

14.47-14.5 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.457A
  5.484A 5.506  5.506B 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.504B 5.506A 
  5.509A 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149  5.504A 

T-Thaicom  
T-JTC2 
T-JTC3 

14.5-14.8 กจิการประจําที ่  
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ)   5.510   
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ 

T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 
T-JTC3 

14.8-15.35 กจิการประจําที ่  
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ 
 5.339 

T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

15.35-15.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 
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15.4-18.4 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

15.4-15.43 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
    5.511D 
15.43-15.63 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.511A 
    กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
    5.511C 
15.63-15.7 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
    5.511D 
15.7-16.6 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.512  5.513 
16.6-17.1 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (โลกสูอ่วกาศ) 
    5.512  5.513 
17.1-17.2 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.512  5.513 
17.2-17.3 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    5.512  5.513  5.513A 
17.3-17.7 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.516 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.516A  5.516B 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

17.3-17.7 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.516 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

17.3-17.7 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.516 
กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

5.514 5.514  5.515   5.514 
17.7-18.1 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.516 
กจิการเคลือ่นที ่

17.7-17.8 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.517 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.516 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่  
5.515   

17.7-18.1 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.516 

กจิการเคลือ่นที ่

 17.8-18.1 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.516 
กจิการเคลือ่นที ่
5.519   

 

18.1-18.4 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.484A  5.516B 
     (โลกสูอ่วกาศ)  5.520 
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.519  5.521 
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15.4-18.4 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

15.4-15.43 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 5.511D 

 

15.43-15.63 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.511A 
 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 5.511C 

 

15.63-15.7 กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 
 5.511D 

 

15.7-16.6 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 

 

16.6-17.1 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (โลกสูอ่วกาศ) 
 

 

17.1-17.2 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 

 

17.2-17.3 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 5.513A 

 

17.3-17.7 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.516    
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

 
 
 
 
 

T-AP30/30A   
T-JTC2 

17.7-18.1 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.484A
  (โลกสูอ่วกาศ)   5.516 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

18.1-18.4 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.484A
  (โลกสูอ่วกาศ)   5.520 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.519 

T-Thaicom   
T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 
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18.4-22 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

18.4-18.6 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.484A  5.516B 
    กจิการเคลือ่นที ่
18.6-18.8 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(พาสซฟี) 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.522B 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

18.6-18.8 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(พาสซฟี) 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.516B  5.522B 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

18.6-18.8 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(พาสซฟี) 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.522B 
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
5.522A  5.522C 5.522A 5.522A 
18.8-19.3 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.516B  5.523A 
    กจิการเคลือ่นที ่
19.3-19.7 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) (โลกสูอ่วกาศ)  5.523B 
     5.523C  5.523D  5.523E 
    กจิการเคลือ่นที ่
19.7-20.1 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A  5.516B 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
  (อวกาศสูโ่ลก) 

19.7-20.1 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A  5.516B 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 

19.7-20.1 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก)  5.484A  5.516B 
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
   (อวกาศสูโ่ลก) 

 
5.524 

5.524  5.525  5.526  5.527  
5.528  5.529 

 
5.524 

20.1-20.2 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.484A  5.516B 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.524  5.525  5.526  5.527  5.528 
20.2-21.2 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.524 
21.2-21.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
21.4-22 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม  5.208B  
5.530 

21.4-22 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

21.4-22 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศนผ์่านดาวเทยีม  5.208B  
5.530   

5.531 
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18.4-22 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

18.4-18.6 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.484A   
 กจิการเคลือ่นที ่

T-Thaicom   
T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

18.6-18.8 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.522B 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 
 
 
 
 5.522A 

T-Thaicom   
T-Fixed Wireless System  
T-JTC2 

18.8-19.3 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.523A 
 กจิการเคลือ่นที ่ 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

19.3-19.7 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) (โลกสูอ่วกาศ)
  5.523B  5.523C  5.523D 5.523E 
 กจิการเคลือ่นที ่

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

19.7-20.1 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.484A 
  5.516B 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 
 
 
 
 

T-Thaicom   
T-JTC2 

20.1-20.2 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.484A 
  5.516B 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.525   5.526   5.527   5.528 

T-Thaicom   
T-JTC2 

20.2-21.2 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม 
  (อวกาศสูโ่ลก) 

 

21.2-21.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

21.4-22  กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม    
                               5.208B  5.530 
 
 
 
 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 
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22-24.75 GHz 
การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

22-22.21 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    5.149 
22.21-22.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.149  5.532 
22.5-22.55 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
22.55-23.55 กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.338A 
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.149 
23.55-23.6 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
23.6-24 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
24-24.05 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    5.150 
24.05-24.25 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    5.150 
24.25-24.45 
กจิการประจําที ่

24.25-24.45 
กจิการวทิยนํุาทาง 

24.25-24.45 
กจิการวทิยนํุาทาง 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่

24.45-24.65 
กจิการประจําที ่
กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 

24.45-24.65 
กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
กจิการวทิยนํุาทาง 

24.45-24.65 
กจิการประจําที ่
กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการวทิยนํุาทาง 

 5.533 5.533 
24.65-24.75 
กจิการประจําที ่
กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 

24.65-24.75 
กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
กจิการวทิยหุาตําแหน่งผ่าน
ดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 

24.65-24.75 
กจิการประจําที ่
กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่

  5.533 
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22-24.75 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

22-22.21 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.149 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

22.21-22.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 
 5.149   5.532 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

22.5-22.55 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

22.55-23.55  กจิการประจําที ่   
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.338A 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.149 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

23.55-23.6 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่ 

T-Fixed Wireless System   
T-JTC2 

23.6-24 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 

 

24-24.05 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  
 5.150 

 

24.05-24.25 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 5.150 

T-unlicensed1 

24.25-24.45 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 

 

24.45-24.65 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 
 5.533 

 

24.65-24.75 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 
 5.533 
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24.75-29.9 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

24.75-25.25 
กจิการประจําที ่

24.75-25.25
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.535 

24.75-25.25 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.535 
กจิการเคลือ่นที ่

25.25-25.5 กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.536 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
25.5-27 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)   5.536B 
 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.536 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  5.536C 
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 5.536A 
27-27.5 
กจิการประจําที ่
กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม     
   5.536 
กจิการเคลือ่นที ่

27-27.5 
  กจิการประจําที ่
  กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
  กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.536  5.537 
  กจิการเคลือ่นที ่

27.5-28.5 กจิการประจําที ่ 5.537A 
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.484A  5.516B  5.539 
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.538  5.540 
28.5-29.1 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.484A  5.516B  5.523A   
          5.539 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.541 
    5.540 
29.1-29.5 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.516B  5.523C  5.523E  

5.535A  5.539  5.541A 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.541 
    5.540 
29.5-29.9 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.484A  5.516B  
5.539 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.541 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
   (โลกสูอ่วกาศ) 

29.5-29.9 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.484A  5.516B  
5.539 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ) 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.541 

29.5-29.9 
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.484A  5.516B  
5.539 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)  5.541 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
   (โลกสูอ่วกาศ)  

 
5.540  5.542 

5.525  5.526  5.527  5.529  
5.540  5.542 

 
5.540  5.542 
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24.75-29.9 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

24.75-25.25 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ)   5.535 
 กจิการเคลือ่นที ่

 

25.25-25.5  กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.536    
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม 
  (โลกสูอ่วกาศ) 

 

25.5-27 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.536 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)   
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม 
  (โลกสูอ่วกาศ)  
 5.536A  

 

27-27.5 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)    
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.536   5.537 
 กจิการเคลือ่นที ่

T-Thaicom   
T-JTC2 

27.5-28.5 กจิการประจําที ่  5.537A   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.484A 
  5.516B  5.539 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.538   5.540 

T-Thaicom   
T-JTC2 

28.5-29.1 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ)   5.484A 
  5.516B  5.523A   5.539   
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.541 
 5.540 

T-Thaicom   
T-JTC2 

29.1-29.5 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.516B 
  5.523C  5.523E  5.535A  5.539  5.541A  
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.541 
 5.540 

 

29.5-29.9 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.484A 
  5.516B  5.539   
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ)   5.541  
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 
 
 
 5.540 

T-Thaicom   
T-JTC2 
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29.9-34.2 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

29.9-30 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.484A  5.516B  5.539 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.541  5.543 
    5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542 

30-31  กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.338A 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.542 

31-31.3 กจิการประจําที ่ 5.338A  5.543A 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการวจัิยอวกาศ  5.544  5.545 
    5.149 

31.3-31.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
31.5-31.8 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(พาสซฟี) 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ 
   เคลือ่นทีท่างการบนิ 

31.5-31.8 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(พาสซฟี) 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

31.5-31.8 
กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(พาสซฟี) 
กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
กจิการประจําที ่
กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการ 
   เคลือ่นทีท่างการบนิ 

5.149  5.546 5.340 5.149 

31.8-32 กจิการประจําที ่ 5.547A 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.547  5.547B  5.548 
32-32.3 กจิการประจําที ่ 5.547A 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.547  5.547C  5.548 
32.3-33 กจิการประจําที ่ 5.547A 
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    5.547  5.547D  5.548 

33-33.4 กจิการประจําที ่ 5.547A 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    5.547  5.547E 

33.4-34.2 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.549 
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29.9-34.2 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

29.9-30 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.484A 
  5.516B  5.539 
  กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 5.541
  5.543 
 5.525   5.526   5.527   5.538   5.540    

T-Thaicom   
T-JTC2 

30-31 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.338A 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม
  (อวกาศสูโ่ลก) 

T-Thaicom   
T-JTC2 

31-31.3 กจิการประจําที ่ 5.338A  5.543A   
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการความถีม่าตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทยีม
  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการวจัิยอวกาศ   5.544 
 5.149 

 

31.3-31.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 

 

31.5-31.8 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.149 

 

31.8-32.3 กจิการประจําที ่  5.547A 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (อวกาศสูโ่ลก) 
 
 
 5.547   5.548 

 

32.3-33 กจิการประจําที ่  5.547A  
  กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 5.547   5.548 

 

33-33.4 กจิการประจําที ่  5.547A  
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 5.547 

 

33.4-34.2 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
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34.2-40 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

34.2-34.7 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (โลกสูอ่วกาศ) 
    5.549 
34.7-35.2 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ  5.550 
    5.549 
35.2-35.5 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.549 
35.5-36 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    5.549  5.549A 
36-37  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.149  5.550A 
37-37.5 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  
    5.547 
37.5-38 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  
    5.547 
38-39.5 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  
    5.547 
39.5-40 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  
    5.547 
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34.2-40 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

34.2-34.7 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (โลกสูอ่วกาศ) 
 

 

34.7-35.2 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ   
 

 

35.2-35.5 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  
 

 

35.5-36 กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา  
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี)  
 5.549A 

 

36-37 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.149  5.550A 

 

37-37.5 กจิการประจําที ่   
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.547   

 

37.5-38 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.547 

 

38-39.5 กจิการประจําที ่   
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.547 

 

39.5-40 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.547 
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40-47.5 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

40-40.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

40.5-41 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่
 
 
5.547 

40.5-41 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  

(อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ    
   โทรทัศน ์
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) 
5.547 

40.5-41 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  

(อวกาศสูโ่ลก) 
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน ์
กจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
กจิการเคลือ่นที ่
 
 
5.547 

41-42.5 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.547  5.551F  5.551H  5.551I 

42.5-43.5 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.552 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149  5.547 

43.5-47 กจิการเคลือ่นที ่ 5.553 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
    5.554 

47-47.2 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 

47.2-47.5 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.552 
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.552A 
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40-47.5 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

40-40.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
  (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

 

40.5-41 กจิการประจําที ่ 
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 
 
 5.547 

 

41-42.5 กจิการประจําที ่ 
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 5.547  5.551H  5.551I 

 

42.5-43.5 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.552 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ 
 5.149  5.547 

 

43.5-47 กจิการเคลือ่นที ่  5.553 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 5.554 

 

47-47.2 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  

 

47.2-47.5 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.552 
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.552A 
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47.5-55.78 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

47.5-47.9 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.552 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
 5.554A 

กจิการเคลือ่นที ่

47.5-47.9
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.552 
กจิการเคลือ่นที ่

47.9-48.2 กจิการประจําที่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.552 
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.552A 
48.2-48.54 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.552 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
 5.554A  5.555B 

กจิการเคลือ่นที ่

48.2-50.2
  กจิการประจําที ่
  กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.516B  5.338A   
    5.552 
  กจิการเคลือ่นที ่

48.54-49.44 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.552 
กจิการเคลือ่นที ่
5.149  5.340  5.555 

 

49.44-50.2 
กจิการประจําที ่
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ)  5.338A  5.552 
(อวกาศสูโ่ลก)  5.516B 
5.554A  5.555B 

กจิการเคลือ่นที ่

 
 
 
 
 
 
  5.149  5.340  5.555 

50.2-50.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
50.4-51.4 กจิการประจําที่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.338A 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
51.4-52.6 กจิการประจําที่   5.338A
    กจิการเคลือ่นที ่
    5.547  5.556 
52.6-54.25 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.556 
54.25-55.78 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.556A 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.556B 
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47.5-55.78 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

47.5-47.9 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.552 
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
47.9-48.2 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.552 
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.552A 
48.2-50.2 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)   5.338A
  5.552 
 กจิการเคลือ่นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.149   5.340   5.555 
50.2-50.4 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 
50.4-51.4 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ)   5.338A 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
51.4-52.6 กจิการประจําที ่  5.338A
 กจิการเคลือ่นที ่
 5.547    5.556 
52.6-54.25  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340   5.556 
54.25-55.78 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.556A 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
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55.78-66 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

55.78-56.9 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่ 5.557A 
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.556A 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.547  5.557 
56.9-57 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.558A 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.547  5.557 
57-58.2 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.556A 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.547  5.557 
58.2-59 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.547  5.556 
59-59.3 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.556A 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.559 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
59.3-64 กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง  5.559 
    5.138 
64-65  กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    5.547  5.556 
65-66  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 
    กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
    กจิการวจัิยอวกาศ 
    5.547 
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55.78-66 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

55.78-56.9 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่  5.557A 
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.556A 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558  
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.547 

 

56.9-57 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.558A 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.547 

 

57-58.2 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่   
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.556A  
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.547 

 

58.2-59 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.547   5.556 

 

59-59.3 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําที ่ 
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม   5.556A 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง   5.559 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

 

59.3-64 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม    
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง   5.559 
 5.138 

 

64-65 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 5.547   5.556 

 

65-66 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม  
 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้ กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
 กจิการวจัิยอวกาศ  
 5.547 
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66-81 GHz 
การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

66-71  กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.553  5.558 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
    5.554 
71-74  กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

74-76  กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
    กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.561 

76-77.5 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149 

77.5-78 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149 

78-79  กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149  5.560 
79-81  กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
    5.149 
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66-81 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

66-71 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.553  5.558 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 5.554 

 

71-74 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

 

74-76 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน ์
 กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.561 

 

76-77.5 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.149 

T-unlicensed1   
T-unlicensed3 

77.5-78 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.149 

T-unlicensed1 

78-79 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.149   5.560 

T-unlicensed1 

79-81 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.149 

T-unlicensed1 
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81-100 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

81-84  กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก)  
    5.149  5.561A 

84-86  กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  5.561B 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149 

86-92  กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 

92-94  กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.149 

94-94.1 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.562  5.562A 

94.1-95 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.149 

95-100  กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
    5.149  5.554 
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81-100 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

81-84 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 
 5.149   

 

84-86 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม(โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ 
 5.149 

 

86-92 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 

 

92-94 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.149    

 

94-94.1 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.562   5.562A 

 

94.1-95 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.149 

 

95-100 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 5.149   5.554    
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100-123 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

100-102 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.341 

102-105 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149  5.341 

105-109.5 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
    5.149  5.341 

109.5-111.8 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.341 

111.8-114.25 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
    5.149  5.341 

114.25-116 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.341 

116-119.98 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562C 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.341 

119.98-122.25 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562C 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.138  5.341 

122.25-123 กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    5.138 
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100-123 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

100-102 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340    

 

102-105 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149    

 

105-109.5 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
 5.149       

 

109.5-111.8 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340    

 

111.8-114.25 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
 5.149 

 

114.25-116 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340    

 

116-119.98 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562C 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
  

 

119.98-122.25 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562C 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.138    

 

122.25-123 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558  
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 5.138    
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123-158.5 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

123-130 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ 5.562D 
    5.149  5.554 

130-134 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี)  5.562E 
    กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149  5.562A 

134-136 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์

136-141 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    5.149 

141-148.5 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.149 

148.5-151.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
151.5-155.5 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    5.149 
155.5-158.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)   
    กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
    5.149  5.562F  5.562G 



 - 99 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

123-158.5 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

123-130 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ 
 5.149   5.554 

 

130-134 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 
  5.562E 
 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558    
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149   5.562A 

 

134-136 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์

 

136-141 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
 5.149    

 

141-148.5 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.149 

 

148.5-151.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 

 

151.5-155.5 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่  
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 5.149 

 

155.5-158.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี)   
 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่  
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
 5.149  5.562F  5.562G 
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 158.5-202 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

158.5-164 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
164-167 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
167-174.5 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    5.149  5.562D 
174.5-174.8 กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
174.8-182 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562H 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
182-185 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
185-190 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562H 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
190-191.8 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
191.8-200 กจิการประจําที ่
    กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
    กจิการเคลือ่นที ่ 5.558 
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
    5.149  5.341  5.554 
200-202 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.341  5.563A 
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158.5-202 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

158.5-164 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่  
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

 

164-167 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 

 

167-174.5 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558    
 5.149    

 

174.5-174.8 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558   

 

174.8-182 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562H 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  

 

182-185 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340  

 

185-190 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม  5.562H 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 

 

190-191.8 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340 

 

191.8-200 กจิการประจําที ่
 กจิการตดิตอ่ระหวา่งดาวเทยีม 
 กจิการเคลือ่นที ่  5.558    
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 5.149  5.554 

 

200-202 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340  5.563A 
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202-248 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

202-209 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.341  5.563A 
209-217 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149  5.341 
217-226 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
    5.149  5.341 
226-231.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340 
231.5-232 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
232-235 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
235-238 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.563A  5.563B 
238-240 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
240-241 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
241-248 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    5.138  5.149 
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202-248 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

202-209 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340  5.563A 

 

209-217 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149   

 

217-226 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)  5.562B 
 5.149   

 

226-231.5 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340    

 

231.5-232 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

 

232-235 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

 

235-238 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.563A  5.563B 

 

238-240 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 

 

240-241 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 

 

241-248 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ 
 กจิการวทิยหุาตําแหน่ง 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
 5.138  5.149 
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248-1 000 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

เขตภมูภิาคที ่1 เขตภมูภิาคที ่2 เขตภมูภิาคที ่3 

248-250 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
    กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149 

250-252 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
    5.340  5.563A 

252-265 กจิการประจําที ่
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    กจิการวทิยนํุาทาง 
    กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
    5.149  5.554 

265-275 กจิการประจําที ่
    กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
    กจิการเคลือ่นที ่
    กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
    5.149  5.563A 

275-1 000 (ไมไ่ดรั้บการกําหนด)  5.565 
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248-1000 GHz 

การกําหนดใหก้บักจิการ 

ประเทศไทย เชงิอรรถของประเทศไทย 

248-250 กจิการวทิยสุมัครเลน่ 
 กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149 

 

250-252 กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
 5.340   5.563A 

 

252-265 กจิการประจําที ่
 กจิการเคลือ่นที ่ 
 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 กจิการวทิยนํุาทาง 
 กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม 
 5.149   5.554 

 

265-275 กจิการประจําที ่
 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  (โลกสูอ่วกาศ) 
 กจิการเคลือ่นที ่   
 กจิการวทิยดุาราศาสตร ์
 5.149  5.563A 

 

275-1 000 (ไมไ่ดรั้บการกําหนด)   5.565  
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ภาคผนวก ก 

รปูแบบและลักษณะทั่วไปของตารางกําหนดคลืน่ความถี ่
 1. “ตารางกําหนดคลืน่ความถี”่ หมายความวา่ การกําหนดยา่นความถีว่ทิยขุอง
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน ์วทิยคุมนาคม โทรคมนาคม และการอืน่ เพือ่ใชง้านภายใต ้
เงือ่นไขที ่กสทช. กําหนด 
 2. การกําหนดยา่นความถีว่ทิยแุตล่ะยา่นความถีว่ทิย ุแสดงเป็นตารางในหนา้เลขคู ่และ
ตารางในหนา้เลขคี ่ตัง้แตห่นา้ - จนถงึหนา้ – โดยใชต้ารางในหนา้เลขคู ่และตารางในหนา้
เลขคีป่ระกอบกนั 
 3. ตารางในหนา้เลขคู ่แสดงการกําหนดยา่นความถีว่ทิยใุนเขตภมูภิาค 3 เขตภมูภิาคโดย
แบง่ออกเป็น 3 ชอ่ง (คําอธบิายการแบง่เขตภมูภิาคสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก ข) 
  1) ชอ่งที ่1 แสดงการกําหนดยา่นความถีว่ทิยใุนเขตภมูภิาค 1 
  2) ชอ่งที ่2 แสดงการกําหนดยา่นความถีว่ทิยใุนเขตภมูภิาค 2 
  3) ชอ่งที ่3 แสดงการกําหนดยา่นความถีว่ทิยใุนเขตภมูภิาค 3  
 ในกรณีทีไ่มม่เีสน้แบง่ระหวา่งเขตภมูภิาคใดๆ ใหถ้อืวา่เป็นการกําหนดยา่นความถีว่ทิยนัุน้ใช ้
ในกจิการประเภทเดยีวกนั (นยิามของกจิการในแตล่ะประเภทสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก ข) 
 ตารางในหนา้เลขคูน่ีแ้ปลเป็นภาษาไทยจากตารางกําหนดคลืน่ความถีใ่นมาตรา 5 ของ
ขอ้บงัคับวทิย ุปี พ.ศ. 2551 ฉบับภาษาอังกฤษ ของสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 
 4. ตารางในหนา้เลขคี ่แสดงการกําหนดคลืน่ความถีข่องประเทศไทย  
  4.1 ตารางแบง่ออกเป็น 2 ชอ่ง โดยมรีายละเอยีดของแตล่ะชอ่ง แสดงดังนี ้

1) ชอ่งที ่1 แสดงการกําหนดยา่นความถีว่ทิยขุองประเทศไทย ซึง่การกําหนด
ยา่นความถีว่ทิยสุอดคลอ้งกบัการกําหนดยา่นความถีว่ทิยใุนเขตภมูภิาค 3 
  2) ชอ่งที ่2 แสดงดรรชนีของเชงิอรรถใชป้ระโยชน์คลืน่ความถีใ่นยา่นความถีว่ทิยุ
ตา่งๆ ของประเทศไทย (คําอธบิายรายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากเชงิอรรถของประเทศไทย) 
  4.2 ในแตล่ะแถวของตาราง หากมกีารแรเงา หมายความวา่ การกําหนดกจิการในยา่น
ความถีว่ทิยนัุน้ของประเทศไทยมคีวามแตกตา่งกบัการกําหนดกจิการในยา่นความถีว่ทิยนัุน้
ของเขตภมูภิาค 3  
 5. กจิการซึง่ขดีเสน้ใตไ้ว ้ กจิการนัน้จัดเป็นกจิการหลักในยา่นความถีว่ทิยนัุน้ๆ กจิการหลัก 
ในตารางกําหนดคลืน่ความถี ่จะเรยีงลําดบัตามตัวอกัษรภาษาฝร่ังเศส  ซึง่การเรยีงลําดับนี้
มไิดแ้สดงลําดับความสําคัญมากกวา่กัน หรอืแสดงลําดับความสําคัญนอ้ยกวา่กนั ของกจิการ
หลักแตล่ะกจิการแตอ่ยา่งใด (นยิามของกจิการหลักสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก ข) 
 6. กจิการซึง่มไิดข้ดีเสน้ใตไ้ว ้ กจิการนัน้จัดเป็นกจิการรองในยา่นความถีว่ทิยนัุน้ๆ กจิการ
รองในตารางกําหนดคลืน่ความถี ่จะเรยีงลําดับตามตัวอักษรภาษาฝร่ังเศส ซึง่การเรยีงลําดับนี้
มไิดแ้สดงลําดับความสําคัญมากกวา่กัน หรอืแสดงลําดับความสําคัญนอ้ยกวา่กนั ของกจิการ
รองแตล่ะกจิการแตอ่ยา่งใด (นยิามของกจิการรองสามารถดไูดจ้ากภาคผนวก ข) 
 7. ในดรรชนีของเชงิอรรถ ตัวเลข 5 ขา้งหนา้เครือ่งหมายมหัพภาคในตารางกําหนดคลืน่
ความถี ่เป็นการอา้งองิขอ้กําหนดในมาตรา 5 ของขอ้บังคบัวทิยขุองสหภาพโทรคมนาคม
ระหวา่งประเทศ ดรรชนีของเชงิอรรถเริม่ตน้จากดรรชนี 5.53 เรยีงตามลําดับจนถงึดรรชนี 
5.565  ดรรชนีบางดรรชนี ตัวอยา่ง เชน่ ดรรชนี 5.63 ดรรชนี 5.81 เป็นตน้ ไมป่รากฏใน
ตารางกําหนดคลืน่ความถี ่เนือ่งจากเชงิอรรถดังกลา่วเป็นเชงิอรรถทีถ่กูยกเลกิแลว้ (คําอธบิาย
รายละเอยีดสามารถดไูดจ้ากเชงิอรรถระหวา่งประเทศ) 
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 8. ดรรชนีของเชงิอรรถทีป่รากฏทางดา้นขวาของกจิการใด ใหใ้ชเ้ชงิอรรถดังกลา่วกับกจิการ
นัน้เทา่นัน้ ดรรชนีของเชงิอรรถทีป่รากฏดา้นลา่งของการกําหนดยา่นความถีว่ทิยใุด ใหใ้ชเ้ชงิอรรถนัน้
กับการกําหนดยา่นความถีว่ทิยนัุน้ทัง้ยา่น 
 9. ในตารางกําหนดคลืน่ความถีข่องประเทศไทย การแสดงดรรชนีของเชงิอรรถในชอ่งแรก 
แสดงเฉพาะดรรชนีของเชงิอรรถระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกําหนดคลืน่ความถีข่องประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 
 10. ตารางกําหนดคลืน่ความถีข่องประเทศไทย จัดทําขึน้ตามแนวทางในการจัดทําตาราง
กําหนดคลืน่ความถีต่ามหลกัสากล ดังนี ้
  1) กําหนดยา่นความถีว่ทิยสุว่นใหญ่ สําหรับกจิการตา่ง ๆ เหมอืนการกําหนดคลืน่
ความถีใ่นเขตภมูภิาค 3 ทกุประการ ยกเวน้ในกรณีทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการกําหนดคลืน่ความถีข่อง
ประเทศโดยอาจจะไมแ่สดงดรรชนีเชงิอรรถ 
  2) กําหนดยา่นความถีว่ทิยบุางยา่นความถีว่ทิยเุฉพาะกจิบางกจิการ เหมอืนการ
กําหนดคลืน่ความถีใ่นเขตภมูภิาค 3 โดยกําหนดเฉพาะกจิการทีใ่ชป้ระโยชน์ในประเทศไทย 
  3) กําหนดยา่นความถีว่ทิยบุางยา่นความถีว่ทิย ุสําหรับกจิการตา่ง ๆ เหมอืนการ
กําหนดคลืน่ความถีใ่นเขตภมูภิาค 3 ทกุประการ โดยกําหนดกจิการทีม่ใิชก่จิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทัศน์ กจิการโทรคมนาคม หรอืกจิการวทิยคุมนาคม เพิม่เตมิไวด้ว้ย ทัง้นี้ กจิการทีกํ่าหนด
เพิม่เตมิเป็นไปตามเชงิอรรถทีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศไทยโดยตรง 
  4) กําหนดยา่นความถีว่ทิยบุางยา่นความถีว่ทิย ุสําหรับกจิการตา่ง ๆ เหมอืนการ
กําหนดคลืน่ความถีใ่นเขตภมูภิาค 3 โดยปรับระดับสถานะของกจิการหลักบางกจิการลงเป็นกจิการ
รอง ทัง้นี้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งสมัพันธก์ับการใชป้ระโยชน์คลืน่ความถีใ่นประเทศไทย 
  5) กําหนดยา่นความถีว่ทิยบุางยา่นความถีว่ทิย ุสําหรับกจิการตา่ง ๆ เหมอืนการ
กําหนดคลืน่ความในเขตภมูภิาค 3 หรอืเหมอืนเฉพาะกจิการบางกจิการ หรอืเหมอืนเฉพาะแถบคลืน่
สว่นใดสว่นหนึง่ของยา่นความถีว่ทิยนัุน้ โดยลดระดบัสถานะของกจิการหลกับางกจิการลงเป็นกจิการ
รอง ทัง้นี้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งสมัพันธก์ับการใชป้ระโยชน์คลืน่ความถีใ่นประเทศไทย 
  6) กําหนดยา่นความถีว่ทิยบุางยา่นความถีสํ่าหรับกจิการตา่ง ๆ ไมเ่หมอืนการกําหนด
คลืน่ความถีข่องเขตภมูภิาค 3 ทัง้นี้ กจิการทีกํ่าหนดเป็นไปตามเชงิอรรถทีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศไทย
โดยตรง 
 11. ภาคผนวก ข แสดงการแบง่เขตภมูภิาค คําอธบิายคําศัพทแ์ละความหมายทีใ่ชใ้นตาราง
กําหนดคลืน่ความถีฉ่บบันี ้
 12. ภาคผนวก ค สรปุสาระสําคัญของขอ้กําหนด ขอ้มต ิภาคผนวก และขอ้เสนอแนะของ
ขอ้บงัคับวทิยปีุ ค.ศ.2008 ฉบบัภาษาอังกฤษ ของสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ  ตามที่
อา้งองิในเชงิอรรถระหวา่งประเทศ 
 13. ภาคผนวก ง การแปลคําศัพทภ์าษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 14. เชงิอรรถระหวา่งประเทศ แสดงรายละเอยีดดรรชนีของเชงิอรรถ 5.53 ถงึ 5.565 ซึง่แปล
และเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยจากมาตรา 5 ของขอ้บงัคับวทิย ุปี ค.ศ.2008 ฉบบัภาษาอังกฤษ ของ
สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ  เชงิอรรถซึง่มวีงเล็บ (WRC-97)  หรอืวงเล็บ (WRC-2000)  หรอื
วงเล็บ (WRC-03)  หรอืวงเล็บ (WRC-07) กํากับตอ่ทา้ยเชงิอรรถไวด้ว้ยนัน้ เชงิอรรถดังกลา่วนี้บาง
เชงิอรรถเป็นเชงิอรรถเดมิซึง่มกีารปรับปรงุขอ้ความใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง โดยมกีารปรับปรงุ
ในการประชมุใหญ่ระดับโลกวา่ดว้ยวทิยคุมนาคมในปี ค.ศ.นัน้ๆ และเชงิอรรถดังกลา่วบางเชงิอรรถเป็น
เชงิอรรถใหม ่ซึง่มกีารบรรจุเพิม่เตมิไวใ้นมาตรา 5 ของขอ้บังคับวทิยใุนการประชมุใหญ่ระดับโลกวา่
ดว้ยวทิยคุมนาคมในปี ค.ศ. นัน้ๆ (หมายเหต ุWRC-97  WRC-2000  WRC-03 และ WRC-07 
หมายถงึ การประชมุใหญ่ระดับโลกวา่ดว้ยวทิยคุมนาคมในปี ค.ศ.1997  ปี ค.ศ. 2000  ปี ค.ศ. 2003 
และปี ค.ศ. 2007 ตามลําดับ 
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 15. เชงิอรรถของประเทศไทย แสดงรายละเอยีดการใชป้ระโยชน์คลืน่ความถีใ่นย่านความถี่
วทิยตุา่ง ๆ ของประเทศไทย ตามทีอ่า้งองิไวใ้นชอ่งที ่2 ของตารางกําหนดคลืน่ความถีข่องประเทศ
ไทย ในหนา้เลขคี ่
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ภาคผนวก ข 

คาํศพัทแ์ละความหมาย ซึง่ใชใ้นตารางกําหนดคลืน่ความถี ่

1. เขตภูมภิาค 

 เขตภูมภิาคตามตารางกําหนดคลืน่ความถี ่แบง่ออกเป็น 3 เขตภูมภิาค ดงันี ้
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 เขตภูมภิาค 1:  เขตภูมภิาค 1 ประกอบดว้ยพืน้ที่ในเขตแนวเสน้ A ทางทศิ
ตะวันออกไปจนสดุเขตแนวเสน้ B ทางทศิตะวันตก ยกเวน้ดนิแดนของสาธารณรัฐอสิลาม
อหิรา่นซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งเขตแนวดังกลา่ว นอกจากนี้ เขตภมูภิาค 1 ยังรวมถงึดนิแดนทัง้หมด
ของประเทศอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย คาซัคสถาน มองโกเลยี 
อซุเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน ตุรก ียูเครน และพืน้ทีท่างตอนเหนือ
ของสหพันธรัฐรัสเซยีซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งเขตแนวเสน้ A ไปจนถงึเขตแนวเสน้ C 

 เขตภูมภิาค 2:  เขตภูมภิาค 2 ประกอบดว้ยพื้นที่ในเขตแนวเสน้ B ทางทศิ
ตะวันออกไปจนสดุเขตแนวเสน้ C ทางทศิตะวันตก  

 เขตภูมภิาค 3:  เขตภูมภิาค 3 ประกอบดว้ยพื้นทีใ่นเขตแนวเสน้ C ทางทศิ
ตะวันออกไปจนสดุเขตแนวเสน้ A ทางทศิตะวันตก ยกเวน้ดนิแดนของประเทศอารเ์มเนีย 
อาเซอรไ์บจาน สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จยี คาซคัสถาน มองโกเลยี อซุเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน 
ทาจิกสิถาน เติร์กเมนิสถาน ตุรกี ยูเครน และพื้นที่ทางตอนเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย 
นอกจากนี้ เขตภมูภิาค 3 ยังรวมถงึดนิแดนของสาธารณรัฐอสิลามอหิร่านทีต่ัง้นอกเขตแนว
ดังกลา่ว 

 เสน้ A:  เสน้ A เริม่ตน้จากขัว้โลกเหนือไปตามเสน้เมอรเิดยีน 40° ตะวันออกของ
กรนีชิถงึเสน้ขนาน 40° เหนือ จากนัน้ ลากเสน้ตรงตามสว่นโคง้ของโลกไปถงึจุดตัดของเสน้
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เมอรเิดยีน 60° ตะวันออกกับเสน้ทรอปิคออฟแคนเซอร ์จากนั้นลากตามเสน้เมอรเิดยีน 60° 
ตะวันออกไปถงึขัว้โลกใต ้

 เสน้ B:  เสน้ B เริม่ตน้จากขัว้โลกเหนือไปตามเสน้เมอรเิดยีน 10° ตะวันตกของ
กรนีิชไปถงึจุดตัดกับเสน้ขนาน 72° เหนือ จากนั้นลากเสน้ตรงตามสว่นโคง้ของโลกไปถงึ
จุดตัดของเสน้เมอรเิดยีน 50° ตะวันตกกับเสน้ขนาน 40° เหนือ จากนั้น ลากเสน้ตรงตาม
สว่นโคง้ของโลกไปถงึจุดตัดกับเสน้เมอรเิดยีน 20° ตะวันตกกับเสน้ขนาน 10° ใต ้จากนั้น
ลากตามเสน้เมอรเิดยีน 20° ตะวันตกไปถงึขัว้โลกใต ้

 เสน้ C:  เสน้ C เริม่ตน้จากขัว้โลกเหนือ ตามสว่นโคง้ของโลกไปถงึจุดตัดของเสน้
ขนาน 65° 30 ลปิดาเหนือกับเขตแดนระหวา่งประเทศในชอ่งแคบแบรงิ จากนั้นผ่านเสน้ตรง
ตามสว่นโคง้ของโลกไปถงึจุดตัดของเสน้เมอรเิดยีน 165° ตะวันออกของกรนีชิกับเสน้ขนาน 
50° เหนือ จากนั้นลากเสน้ตรงตามสว่นโคง้ของโลกไปถงึจุดตัดของเสน้เมอรเิดยีน 170° 
ตะวันตกกับเสน้ขนาน 10° เหนือ จากนัน้ลากตามเสน้ขนาน 10° เหนือไปถงึจุดตัดกับเสน้เม
อรเิดยีน 120° ตะวันตก จากนัน้ลากตามเสน้เมอรเิดยีน 120° ตะวันตกไปถงึขัว้โลกใต ้

2. การกําหนดเพิม่เตมิ 

 1)  การกําหนดเพิม่เตมิ ในพืน้ทีท่ีเ่ล็กกว่าเขตภูมภิาค  หรอืในประเทศใดประเทศ
หนึง่       เป็นการกําหนดยา่นความถีว่ทิยนัุน้ๆในพืน้ทีนั่น้ หรอืในประเทศนั้น  สําหรับกจิการ
ใดกจิการหนึง่ หรอืหลายกจิการ เพิม่เตมิจากกจิการทีร่ะบใุนตารางกําหนดคลืน่ความถี ่ 

 2)  ในกรณีทีเ่ชงิอรรถมไิดร้ะบุขอ้จํากัดในการดําเนินกจิการทีกํ่าหนดเพิม่เตมิ หรือ
ระบขุอ้จํากัดในการดําเนินกจิการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจากขอ้จํากัดทีใ่หดํ้าเนินกจิการที่
กําหนดเพิม่เตมิเฉพาะในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ หรอืในประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกรณีนี้  สถานี
ในกจิการทีกํ่าหนดเพิม่เตมิมสีทิธใินการดําเนนิกจิการเทา่เทยีมกับสถานีในกจิการหลักอืน่ๆ  

 3)  นอกจากขอ้จํากัดทีใ่หดํ้าเนนิกจิการเฉพาะในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ หรอืในประเทศใด
ประเทศหนึง่แลว้ ในกรณีทีม่กีารกําหนดขอ้จํากัดใดๆเพิม่เตมิ  ขอ้กําหนดนั้นๆ จะระบุไวใ้น
เชงิอรรถของตารางกําหนดคลืน่ความถี ่
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3. การกําหนดยา่นความถีเ่ผือ่เลอืก 

 1)  การกําหนดในพืน้ทีท่ีเ่ล็กกวา่เขตภมูภิาค  หรอืในประเทศใดประเทศหนึง่ เป็นการ
กําหนดยา่นความถีว่ทิยสํุาหรับกจิการอืน่  แทนกจิการทีร่ะบุในตารางกําหนดคลืน่ความถีใ่น
พืน้ทีนั่น้หรอืในประเทศนัน้  

 2)  ในกรณีทีเ่ชงิอรรถ มไิดร้ะบขุอ้จํากัดในการดําเนนิกจิการทีกํ่าหนดแทนตามขอ้ 1 
หรอืระบขุอ้จํากัดในการดําเนนิกจิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจากขอ้จํากัดทีใ่หดํ้าเนินกจิการ
เฉพาะในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ หรอืในประเทศใดประเทศหนึง่ ในกรณีนี้  สถานีในกจิการนี้มสีทิธิ
ในการดําเนนิกจิการเทา่เทยีมกับสถานีในกจิการหลักอืน่ๆ ในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ หรอืในประเทศอืน่ๆ 

 3)  นอกจากขอ้จํากัดทีใ่หดํ้าเนนิกจิการเฉพาะในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่ง  หรอืในประเทศ
ใดประเทศหนึง่แลว้ ในกรณีทีม่กีารกําหนดขอ้จํากัดใดๆเพิม่เตมิ  ขอ้กําหนดนัน้ๆ จะระบไุวใ้น
เชงิอรรถของตารางกําหนดคลืน่ความถี ่

4. ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกนั 

 เชงิอรรถนี้ ใชใ้นกรณีที่การจัดเป็นกิจการหลัก  หรือการจัดเป็นกิจการรองโดย
ประเทศใดประเทศหนึ่ง แตกต่างจากการจัดเป็นกจิการหลัก  หรอืการจัดเป็นกจิการรองใน
เขตภมูภิาคนัน้ ซึง่บางกรณีเป็นการยกระดับจากกจิการรองเป็นกจิการหลัก ตัวอย่าง เชน่ ขอ้ 
5.204 เป็นตน้ และบางกรณีเป็นการปรับกิจการหลักเป็นกิจการรอง ตัวอย่าง เช่น ขอ้ 
5.272 เป็นตน้ 

5. การรบกวนอยา่งรุนแรง 

 การรบกวนอยา่งรนุแรง หมายถงึ การรบกวนทีเ่ป็นอันตรายต่อการทํางานของกจิการ
วทิยนํุาทาง หรอื กจิการเพือ่ความปลอดภัย หรอื การรบกวนทีทํ่าใหเ้กดิผลเสยีอย่างรา้ยแรง 
หรอืขัดขวาง หรอื ขัดจังหวะเป็นชว่งๆ ตอ่การดําเนนิกจิการตา่งๆ ตามขอ้บังคับวทิย ุ

6. ความหมายของกจิการ สถาน ีและอุปกรณต์า่งๆ 

 กจิการประจําที:่  การรับ – ส่งคลืน่วทิยุระหว่างจุดประจําที ่ซึง่กําหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะ 

 สถานฐีานลอยระยะสูง หมายถงึ สถานีทีต่ัง้บนฐานลอย ณ ระดับความสงู 20 ถงึ 
50 กโิลเมตร ณ ตําแหน่งประจําที ่ซึง่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในเชงิสมัพัทธก์ับโลก 

 กจิการประจําทีผ่า่นดาวเทยีม:  การรับ - สง่คลืน่วทิยุระหว่างสถานีภาคพืน้ดนิ ณ 
ตําแหน่งทีกํ่าหนด เมือ่ใชด้าวเทยีมหนึ่งดวงหรอืใชด้าวเทยีมมากกว่าหนึ่งดวง ตําแหน่งที่
กําหนดอาจเป็นจุดประจําที ่ซึง่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ หรอืจุดประจําทีใ่ดๆ ภายในพืน้ทีท่ี่
กําหนด ในบางกรณี กจิการนี้รวมถงึการเชือ่มโยงระหว่างดาวเทียมกับดาวเทยีม ซึง่อาจ
ดาํเนนิงานในกจิการระหวา่งดาวเทยีมดว้ย กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมยังอาจรวมถงึข่าย
เชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศของกจิการวทิยคุมนาคมอวกาศอืน่ๆ 

 สถานภีาคพืน้ดนิ : สถานีทีต่ัง้บนพืน้ผวิโลก หรอื สถานีทีอ่ยู่ภายในชัน้บรรยากาศ
สว่นใหญ่ของโลก ซึง่ 

- ตดิตอ่สือ่สารกับสถานีอวกาศอยา่งนอ้ยหนึง่สถานี หรอื 
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- ติดต่อสื่อสารกับสถานีภาคพื้นดินอย่างนอ้ยหนึ่งสถานี  โดย
ตดิตอ่สือ่สารผ่านดาวเทยีมอยา่งนอ้ยหนึง่ดวง 

 สถานภีาคพืน้โลก: สถานีทีดํ่าเนนิกจิการบนพืน้โลก ซึง่มไิดต้ดิต่อสือ่สารกับสถานี
อวกาศ หรอืตดิตอ่สือ่สารผ่านดาวเทยีม 

 ข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศ : ข่ายเชือ่มโยงจากสถานีภาคพืน้ดนิ ซึง่
ตัง้อยู ่ณ ทีต่ัง้ใดๆ เชือ่มโยงไปยังสถานีอวกาศ หรอื เชือ่มโยงจากสถานีอวกาศไปยังสถานี
ภาคพืน้ดนิ โดยสง่ขอ้มลูข่าวสารในกจิการวทิยุคมนาคมอวกาศกจิการต่างๆ นอกเหนือจาก
กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  สถานีภาคพืน้ดนิขา้งตน้อาจตัง้อยู่ ณ จุดประจําที ่ซึง่กําหนด
ไวเ้ป็นการเฉพาะ  หรอือาจตัง้อยู ่ณ จุดประจําทีใ่ดๆ ภายในพืน้ทีซ่ ึง่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

 กจิการระหวา่งดาวเทยีม:  กจิการวทิยคุมนาคมในการเชือ่มโยงระหวา่งดาวเทยีม 

 กจิการปฏบิตักิารอวกาศ:  กจิการวทิยุคมนาคมทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะการปฏบิัตกิาร
ของยานอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การตดิตามในอวกาศ โทรมาตรอวกาศ และการสั่งงาน
ระยะไกลทางอวกาศ 

 กจิการเคลือ่นที:่  การรับ – สง่คลืน่วทิยุ ระหว่างสถานีเคลือ่นทีแ่ละสถานีทางบก 
หรอืระหวา่งสถานีเคลือ่นที ่ 

 กจิการเคลือ่นทีผ่า่นดาวเทยีม: การรับ - สง่คลืน่วทิย ุ

 – ระหวา่งสถานีภาคพืน้ดนิเคลือ่นทีแ่ละสถานีอวกาศหนึง่สถานีหรอืสถานีอวกาศ
มากกวา่หนึง่สถานี หรอืระหวา่งสถานีอวกาศในกจิการนี้ หรอื 

– ระหวา่งสถานีภาคพืน้ดนิเคลือ่นทีโ่ดยผ่านสถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรอืสถานี
อวกาศมากกวา่  หนึง่สถานี 

 

กจิการนี้อาจรวมถงึขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศ ซึง่มคีวามจําเป็นตอ้งใช ้
ในการดําเนนิ 

กจิการ 
 กจิการเคลือ่นทีท่างบก:  กจิการเคลือ่นทีร่ะหวา่งสถานีฐานและสถานีเคลือ่นทีท่าง
บก หรอืระหวา่งสถานีเคลือ่นทีท่างบก 

 กจิการเคลือ่นทีท่างบกผา่นดาวเทยีม:  กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมซึง่มสีถานี
ภาคพืน้ดนิเคลือ่นที ่ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ 

 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล:  กจิการเคลื่อนที่ระหว่างสถานีฝ่ังและสถานีเรอื หรือ
ระหวา่งสถานีเรอื หรอืระหวา่งสถานีสือ่สารบรเิวณเรอื สถานียานชว่ยชวีติและสถานีวทิยุบอก
ตําแหน่งฉุกเฉนิอาจเขา้รว่มกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลนี้ไดด้ว้ย 

 กจิการเคลือ่นทีท่างทะเลผ่านดาวเทยีม:  กจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึง่มี
สถานีภาคพืน้ดนิเคลือ่นทีต่ัง้อยูบ่นเรอื สถานียานชว่ยชวีติและสถานีวทิยบุอกตําแหน่งฉุกเฉนิ
อาจเขา้รว่มกจิการนี้ไดด้ว้ย 

 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ:  กจิการเคลือ่นทีร่ะหว่างสถานีทางการบนิและสถานี
อากาศยาน หรอืระหวา่งสถานีอากาศยาน ซึง่สถานียานชว่ยชวีติอาจเขา้ร่วมกจิการเคลือ่นที่
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ทางการบนินี้ดว้ย ในกรณีของสถานีวทิยบุอกตําแหน่งฉุกเฉนิอาจเขา้รว่มกจิการนี้ดว้ยโดยใช ้
คลืน่ความถีซ่ ึง่กําหนดใหใ้ชใ้นเหตปุระสบภัยและในภาวะฉุกเฉนิ 

 สถานทีางการบนิ : สถานีทางบกในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ ในบางกรณี สถานี
ทางการบนิอาจตัง้อยูบ่นเรอื หรอืตัง้อยูบ่นแทน่กลางทะเล 

 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์:  กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ
ซึง่สงวนไวเ้พือ่การสือ่สารทีเ่กีย่วกับความปลอดภัย  และการบนิตามปกต ิ ในเสน้ทางบนิพล
เรอืนในประเทศหรอืระหวา่งประเทศเป็นหลัก  

 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณิชย ์:  กจิการเคลือ่นทีท่างการ
บนิทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การสือ่สาร รวมทัง้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการประสานงานทางการบนินอก
เสน้ทางบนิพลเรอืนในประเทศหรอืระหวา่งประเทศเป็นหลัก  

 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีม:  กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมซึง่มี
สถานีภาคพื้นดินเคลื่อนที่ตั ้งอยู่บนอากาศยาน สถานียานช่วยชีวิตและสถานีวิทยุบอก
ตําแหน่งฉุกเฉนิอาจเขา้รว่มกจิการนี้ไดด้ว้ย 

 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีม ในเสน้ทางบนิพาณิชย ์ :  กจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีมซึง่สงวนไวเ้พือ่การสือ่สารทีเ่กีย่วกับความปลอดภัยและ
การบนิตามปกตใินเสน้ทางบนิพลเรอืนในประเทศหรอืระหวา่งประเทศเป็นหลัก  

 กจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หา:  กจิการวทิยุคมนาคมเพือ่วัตถุประสงค์
ของวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาตําแหน่ง ความเร็ว และ/หรอืลักษณะอืน่ๆของสิง่ใดสิง่
หนึ่ง หรือการไดม้าซึง่ขอ้มูลเกี่ยวกับตําแหน่ง ความเร็ว แล/หรือลักษณะอื่นๆโดยอาศัย
คณุสมบัตขิองการแพรก่ระจายคลืน่วทิย ุ

 กจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม:  กจิการวทิยุคมนาคม
เพื่อวัตถุประสงคข์องวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หา โดยใชส้ถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรือ
มากกวา่หนึง่สถานี 

 กจิการนี้อาจรวมถงึขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศ ซึง่มคีวามจําเป็นตอ้งใชใ้น
การดําเนนิกจิการ 

 กจิการวทิยุนําทาง: กจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาเพือ่วัตถุประสงคข์อง
วทิยนํุาทาง 

 กจิการวทิยุนําทางผ่านดาวเทยีม:  กจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่าน
ดาวเทยีมเพือ่วัตถปุระสงคข์องวทิยนํุาทาง 

 กจิการนี้อาจรวมถงึข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึง่มีความ
จําเป็นตอ้งใชใ้นการดําเนนิกจิการ 

 กจิการวทิยุนําทางทางทะเล:  กจิการวิทยุนําทางเพื่อประโยชน์และเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดนิเรอื 

 กจิการวทิยุนําทางทางการบนิ:  กจิการวทิยุนําทางเพือ่ประโยชน์และเพือ่ความ
ปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
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 กจิการวทิยหุาตาํแหน่ง:  กจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาเพือ่วัตถุประสงค์
ของวทิยหุาตําแหน่ง 

 กจิการช่วยอุตุนยิมวทิยา:  กิจการวิทยุคมนาคมซึง่ใชเ้พื่องานอุตุนิยมวิทยา 
รวมทัง้การอทุกศาสตร ์การสงัเกตการณ์ และการสํารวจ 

 กจิการสํารวจพภิพผา่นดาวเทยีม:  กจิการวทิยุคมนาคมระหว่างสถานีภาคพืน้ดนิ
และสถานีอวกาศหนึ่งสถานีหรอืมากกว่าหนึ่งสถานี โดยอาจรวมถงึการเชือ่มโยงระหว่าง
สถานีอวกาศ เพือ่การสง่ การรับขา่วสาร ดังนี้ 

 – ข่าวสารเกีย่วกับลักษณะของโลก  และปรากฏการณ์ธรรมชาต ิรวมทัง้ขอ้มูล
เกีย่วกับสถานะของสิง่แวดลอ้ม  จากอปุกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทฟี  หรอือุปกรณ์
ตรวจวัดแบบพาสซฟี  ทีต่ดิตัง้บนดาวเทยีม 

 – ขา่วสารดังกลา่ว  ขา้งตน้จากอากาศยาน  หรอืจากภาคพืน้โลก 

 – ขา่วสารดังกลา่วทีอ่าจเผยแพรไ่ปยังสถานีภาคพืน้ดนิในระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 – ทัง้นี้  อาจรวมถงึการสอบถามระหวา่งกันและกันดว้ย 

 กจิการนี้อาจรวมถงึข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศ ซึง่มคีวามจําเป็นในการ
ดําเนนิกจิการ 

 อุปกรณต์รวจวดัแบบแอกทฟี หมายถงึ อปุกรณ์ตรวจวัดในกจิการสํารวจ
พภิพผ่านดาวเทยีม หรอืในกจิการวจัิยอวกาศ โดยการไดม้าซึง่ขอ้มลู อาศัยการสง่ และ
การรับคลืน่วทิย ุ
 อุปกรณต์รวจวดัแบบพาสซฟี หมายถงึ อปุกรณ์ตรวจวัดในกจิการสํารวจพภิพผ่าน
ดาวเทยีม หรอืในกจิการวจัิยอวกาศ โดยการไดม้าซึง่ขอ้มลู อาศัยการรับคลืน่วทิยทุีม่ ี
แหลง่กําเนดิตามธรรมชาต ิ

 กจิการอุตุนยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม:  กิจการสํารวจพิภพผ่านดาวเทียมเพื่อ
วัตถปุระสงคด์า้นอตุนุยิมวทิยา 

 กิจการความถี่มาตรฐานและสญัญาณเวลา :  กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อ
วัตถปุระสงคด์า้นวทิยาศาสตร ์เทคนคิ และวัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ โดยการสง่ความถีว่ทิยทุีกํ่าหนด
ไว ้การสง่สญัญาณเวลา หรอื สง่ทัง้ความถีว่ทิยุทีกํ่าหนดไว ้ และสัญญาณเวลา ซึง่มคีวาม
เทีย่งตรงสงู เพือ่ใหรั้บไปใชง้านไดโ้ดยทั่วไป 

 กจิการความถีม่าตรฐานและสญัญาณเวลาผ่านดาวเทยีม:  กิจการความถี่
มาตรฐานและสญัญาณเวลาทีใ่ชส้ถานีอวกาศบนดาวเทยีม 

 กจิการนี้อาจรวมถงึขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศ ซึง่มคีวามจําเป็นตอ้งใชใ้นการ
ดําเนนิกจิการ 

 กจิการวจิยัอวกาศ:  กจิการวทิยคุมนาคม ซึง่ใชย้านอวกาศหรอืวัตถุอืน่ๆ ในอวกาศ  
เพือ่วัตถปุระสงคด์า้นการวจัิยวทิยาศาสตรห์รอืเทคโนโลย ี

 อวกาศหว้งลกึ หมายถงึ อวกาศ ซึง่หา่งไกลจากโลก เทา่กบัหรอืมากกวา่ 2 ลา้น
กโิลเมตร 

 กจิการวทิยุสมคัรเล่น:  กจิการวทิยุคมนาคมเพือ่วัตถุประสงคใ์นการฝึกฝนตนเอง 
ในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกันและกัน และในการทดสอบทางเทคนิคโดยนักวทิยุสมัครเล่น 
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ซึง่ไดแ้ก่  บุคคลทีไ่ดรั้บอนุญาตอย่างถูกตอ้ง  ซึง่มคีวามสนใจในเรื่องวทิยุสือ่สารเป็นการ
สว่นตัว มใิชเ่พือ่ผลประโยชน์ทางการเงนิ  

 กจิการวทิยุสมคัรเล่นผ่านดาวเทยีม:  กจิการวทิยุคมนาคมทีใ่ชส้ถานีอวกาศบน
ดาวเทยีมเพือ่วัตถปุระสงคเ์ดยีวกับกจิการวทิยสุมัครเลน่ 

 กจิการวทิยดุาราศาสตร:์  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับงานดาราศาสตรใ์นการรับคลืน่วทิยุ
จากอวกาศ 

 กจิการเพือ่ความปลอดภยั: กจิการวทิยคุมนาคมใดๆทีใ่ชเ้ป็นการถาวร หรอืใชเ้ป็น
การชัว่คราว เพือ่รักษาความปลอดภัยของชวีติและทรัพยส์นิ 
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ภาคผนวก ค 

มาตรา ภาคผนวก ขอ้มต ิและขอ้เสนอแนะทีอ่า้งถงึในเชงิอรรถ 

“ ขอ้บงัคบัวทิยุ ” หมายถงึ ขอ้บังคับวทิยุ ฉบับปี พ.ศ. 2551 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวา่งประเทศ 

“มาตรา” หมายถงึ มาตราของขอ้บังคับวทิยุ ฉบับปี พ.ศ. 2551 ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวา่งประเทศ รวมทัง้ขอ้กําหนดของมาตราตา่งๆ ดว้ย ตัวอยา่ง เชน่ ขอ้ 5.29  ขอ้ 9.11A  
ขอ้ 21.16.2  เป็นขอ้กําหนดของมาตรา 5  มาตรา 9  และมาตรา 21  ตามลําดับ 

“ภาคผนวก” หมายถึง ภาคผนวกของขอ้บังคับวทิยุ ฉบับปี พ.ศ. 2551 ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 

“ขอ้มต”ิ หมายถงึ ขอ้มตขิองการประชมุใหญ่ระดับโลกวา่ดว้ยวทิยคุมนาคม 

“ ขอ้เสนอแนะ ” หมายถงึ ขอ้เสนอแนะขอ้บังคับวทิยุฉบับ ปี พ.ศ. 2551 ของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 

“ขอ้เสนอแนะ ITU-R ” หมายถงึ ขอ้เสนอแนะของสํานักงานวทิยุคมนาคม สหภาพ
โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 

“สํานกังานวทิยคุมนาคม” หมายถงึ สํานักงานวทิยคุมนาคม  สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ 

“หนว่ยงานของรฐั” หมายถงึ หน่วยงานของรัฐใดๆ ทีม่หีนา้ทีใ่นการปฏบิัตติามพันธกรณีใน
ธรรมนูญของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ อนุสัญญาของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวา่งประเทศ และขอ้บังคับทางการบรหิาร 

มาตรา 1  คําศัพท ์และ คํานยิาม 

ขอ้ 1.83 สถานีอากาศยาน หมายถึง สถานีเคลื่อนที่ ซึง่ตั ้งประจําอากาศยาน 
ในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเหนือจากสถานียานชว่ยชวีติ 

มาตรา 4  การจัดสรรความถีว่ทิยแุละการใชค้ลืน่ความถี ่ 

ขอ้ 4.4 หน่วยงานของรัฐตอ้งไม่จัดสรรคลื่นความถี่ใดๆที่ไม่เป็นไปตามตาราง
กําหนดคลื่นความถีต่ามมาตรา 5 หรอืไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดใดๆของ
ขอ้บังคับวทิย ุเวน้แตก่ารจัดสรรคลืน่ความถี ่เพือ่ใชง้านภายใตเ้งื่อนไขว่า 
สถานีทีใ่ชค้ลืน่ความถีด่ังกล่าว ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง 
หรอืตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนอย่างรุนแรงจากสถานีอืน่ๆ ที่
ดําเนนิการสอดคลอ้งกับธรรมนูญ อนุสญัญา และขอ้บังคับวทิย ุ

ขอ้ 4.5 การจัดสรรคลื่นความถี่ในแต่ละย่านความถี่ว ิทยุ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ
รบกวนตอ่สถานีในยา่นความถีว่ทิยทุีอ่ยูต่ดิกัน 

ขอ้ 4.6 เพือ่วัตถุประสงคใ์นการแกไ้ขการรบกวนอย่างรุนแรง ใหถ้อืปฏบิัตติ่อกจิการ
วทิยุดาราศาสตรเ์สมอืนว่า กจิการวทิยุดาราศาสตรเ์ป็นกจิการวทิยุคมนาคม
การใหก้ารคุม้ครองป้องกันกจิการวทิยดุาราศาสตรโ์ดยกจิการอืน่ๆ จะเป็นการ 
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ขอ้ 4.6 

ตอ่เนือ่ง 

ใหก้ารคุม้ครองป้องกันเท่าที่กจิการวทิยุคมนาคมใดๆ จะพงึไดรั้บการ
คุม้ครองป้องกันจากกจิการวทิยคุมนาคมอืน่ 

ขอ้ 4.9 ไมม่ขีอ้กําหนดใดๆทีข่ัดขวางการใชว้ทิยคุมนาคมของสถานีทีป่ระสบภัย หรอื
ขัดขวางการใชว้ิทยุคมนาคมของสถานีที่ใหค้วามช่วยเหลือ ซึง่ใชว้ิทยุ
คมนาคมในการตดิตอ่สือ่สาร เพือ่ใหเ้ป็นทีรั่บรูถ้งึสภาพและตําแหน่งทีต่ัง้ของ
สถานีทีป่ระสบภัย 

ขอ้ 4.10 หน่วยงานของรัฐพงึตระหนักถงึความปลอดภัยทีเ่กีย่วเนื่องกับกจิการวทิยุ
นําทางและกจิการเพือ่ความปลอดภัยอืน่ๆ ซึง่จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง
ป้องกันเ ป็นพิเศษจากการรบกวนอย่างรุนแรง  โดยตอ้งคํานึงถึง
ความสําคัญนี้ในการจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละการใชค้วามถีว่ทิย ุ

มาตรา 5  การกําหนดคลืน่ความถี ่

ขอ้ 5.10  ถงึ 

ขอ้ 5.13    

กําหนดพืน้ทีก่ระจายเสยีงและโทรทัศนอ์ัฟรกิัน 

ขอ้ 5.16  ถงึ 

ขอ้ 5.20    

กําหนดพืน้ทีเ่ขตรอ้น ดังแสดงเป็นพืน้ทีซ่ ึง่แรเงาไวใ้นแผนทีแ่สดงการ
แบง่เขตภมุภิาค 

ขอ้ 5.12    การขยายพืน้ทีเ่ขตรอ้นในเขตภมูภิาค 2 ขึน้ไปทางเหนือ 

ขอ้ 5.29 สถานีที่จัดเป็นกจิการรอง ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ
สถานีทีจั่ดเป็นกจิการหลัก ทัง้สถานีทีไ่ดรั้บจัดสรรคลืน่ความถีแ่ลว้และ
สถานีทีจ่ะไดรั้บจัดสรรคลืน่ความถีภ่ายหลัง 

ขอ้ 5.30 สถานีที่จัดเป็นกจิการรอง มอิาจรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนอย่าง
รนุแรงจากสถานีทีจั่ดเป็นกจิการหลัก ทัง้สถานีทีไ่ดรั้บจัดสรรคลืน่ความถี่
แลว้ หรอื สถานีทีจ่ะไดรั้บจัดสรรคลืน่ความถีภ่ายหลัง 

ขอ้ 5.31 สถานีทีจั่ดเป็นกจิการรอง สามารถรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนอย่าง
รุนแรงจากสถานีทีจั่ดเป็นกจิการรอง ซึง่ไดรั้บจัดสรรคลื่นความถี่ในลําดับ
หลัง 

ขอ้ 5.32   ในการกําหนดคลืน่ความถีใ่หก้จิการต่างๆนั้น หากกําหนดใหส้ถานะของ
กจิการใดเป็นรอง เมือ่เปรยีบเทยีบกับสถานะของกจิการอืน่ ภายในพืน้ที่
ซ ึง่เล็กกวา่เขตภมูภิาค หรอืภายในประเทศใดๆ กจิการนัน้จัดเป็นกจิการรอง

ขอ้ 5.33   ในการกําหนดคลืน่ความถีใ่หก้จิการต่างๆนั้น หากกําหนดใหส้ถานะของ
กจิการใดป็นหลัก เมือ่เปรยีบเทยีบกับสถานะของกจิการอืน่ ภายในพืน้ที่
ซ ึง่เล็กกวา่เขตภมูภิาคหรอืภายในประเทศใดๆ กจิการนัน้จัดเป็นกจิการหลัก  
ภายในพืน้ทีนั่น้ หรอืภายในประเทศนัน้ เทา่นัน้ 

ขอ้ 5.43 ในกรณีทีกํ่าหนดวา่ กจิการใดตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ
กจิการอื่น ใหห้มายความว่า กจิการนั้นมิอาจรอ้งขอสทิธิคุม้ครองการ
รบกวนอยา่งรนุแรงจากกจิการอืน่ดว้ย 
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ขอ้ 5.43A ในกรณีทีกํ่าหนดว่า กจิการใดมอิาจรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนอย่าง
รุนแรงจากกจิการอื่น ใหห้มายความว่า กจิการนั้นตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ
รบกวนอยา่งรนุแรงตอ่กจิการอืน่ดว้ย 

มาตรา 9  กระบวนการประสานงาน  หรอืการทําขอ้ตกลงรว่มกับหน่วยงานของรัฐอืน่ 

ขอ้ 9.7 สถานีในเครือข่ายดาวเทียมที่มีวงโคจรประจําที่  กับสถานีในเครือข่าย
ดาวเทยีมอืน่ทีม่วีงโคจรประจําที ่ตอ้งประสานงานกันตามมาตรา 9 

ขอ้ 9.11A   สถานีใดๆ ซึง่มีความจําเป็นตอ้งประสานงาน สถานีนั้นตอ้งดําเนินการ
ประสานงานตามมาตรา 9 

ขอ้ 9.12 สถานีในเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่ซึง่ตอ้งประสานงานกบั
สถานีในเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่ สถานีนัน้ตอ้ง
ดําเนนิการประสานงานตามมาตรา 9 

ขอ้ 9.12A สถานีในเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่ซึง่ตอ้งประสานงานกบั
สถานีในเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่ สถานีนัน้ตอ้งดําเนนิการ
ประสานงานตามมาตรา 9 

ขอ้ 9.13   สถานีในเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่ซึง่ตอ้งประสานงานกบั
สถานีในเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่ สถานีนัน้ตอ้ง
ดําเนนิการประสานงานตามมาตรา 9 

ขอ้ 9.14   สถานีอวกาศ ซึง่ตอ้งประสานงานกับสถานีภาคพืน้โลก  สถานีนัน้ตอ้ง
ดําเนนิการประสานงานตามมาตรา 9 

ขอ้ 9.17 และ 
ขอ้ 9.18   

การประสานงานระหวา่งสถานีภาคพืน้ดนิกับสถานีภาคพืน้โลก 
 

ขอ้ 9.19   สถานีภาคพืน้โลก หรอืสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 
กับสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม  
ตอ้งประสานงานกนัตามมาตรา 9  

ขอ้ 9.21   สถานี ซึง่ตอ้งทําขอ้ตกลงร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่น สถานีนั้นตอ้ง
ดําเนนิการตามมาตรา 9 

มาตรา 11 การแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิย ุ และการลงทะเบยีนความถีว่ทิย ุ

มาตรา 12  การวางแผนความถีว่ทิยกุระจายเสยีง ในยา่นความถีว่ทิยรุะหวา่ง 

                 5900 kHz และ 26100 kHz 

มาตรา 15 การรบกวนการใชค้ลืน่ความถี ่

ขอ้ 15.13 หน่วยงานของรัฐตอ้งดําเนนิการเพือ่ใหก้ารแผ่คลืน่วทิยจุากอปุกรณท์ีใ่ช ้
ในทางอตุสาหกรรม ทางวทิยาศาสตร ์และทางการแพทย ์มนีอ้ยทีส่ดุใน
ระดับทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนวทิยคุมนาคมอยา่งรนุแรง โดยเฉพาะ
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กจิการวทิยนํุาทางและกจิการเพือ่ความปลอดภัย 

มาตรา 21   การใชย้า่นความถีว่ทิยสุงูกวา่ 1 GHz รว่มกันของกจิการภาคพืน้โลก และ 
                 กจิการอวกาศ 

ขอ้ 21.2 กลา่วถงึการเลอืกทีต่ัง้สถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่เพือ่มใิห ้
ทศิทางการแพร่กระจายคลื่นจากสายอากาศตรงกับตําแหน่งวงโคจร
ดาวเทยีมประจําที ่

ขอ้ 21.3 กําหนดใหส้ถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ใชกํ้าลังสง่ออก
อากาศสมมลูแบบไอโซทรอปิกไมเ่กนิ +55 dBW 

ขอ้ 21.4 กําหนดกําลังสง่ออกอากาศสมมลูแบบไอโซทรอปิกของสถานีในกจิการ
ประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยกําหนดกําลังสง่ดงักลา่วในทศิทาง ซึง่อยู่
ในชว่งระหวา่ง 0 องศา ถงึ 1.5 องศา ของตําแหน่งวงโคจรดาวเทยีมประจํา
ที ่

ขอ้ 21.5 กําหนดกําลังสง่ทีอ่อกจากเครือ่งสง่ไปเขา้สายอากาศของสถานีในกจิการ
ประจําทีห่รอืกจิการเคลือ่นที ่ซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1-10 GHz โดยตอ้งใช ้
กําลังสง่ไมเ่กนิ +13dBW  ในกรณีทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยสุงูกวา่ 10 GHz 
ตอ้งใชกํ้าลังสง่ไมเ่กนิ +10dBW เวน้แตก่รณีตามขอ้ 21.5A 

ขอ้ 21.5A กําลังคลืน่พาหท์ีป้่อนเขา้สายอากาศของสถานีในกจิการประจําที ่ซึง่ใช ้
ยา่นความถีว่ทิย ุ18.6 – 18.8 GHz ตอ้งไมเ่กนิ -3dBW เพือ่ใหก้จิการ
สํารวจพภิพยา่นดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) 
ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ18.6 – 18.8 GHz รว่มดว้ยได ้

ตาราง 21-4   แสดงคา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ พืน้ผวิโลก  อันเนือ่งจากสถานี
อวกาศ  

ขอ้ 21.16.2 เพือ่ใหก้จิการสํารองพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการวจัิย
อวกาศ (พาสซฟี) ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ18.6 – 18.8 GHz รว่มดว้ยได ้ คา่
ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ พืน้ผวิโลก อนัเนือ่งจากสถานีอวกาศ  ตอ้ง
ไมเ่กนิกวา่  -95dB(W/m2)  มากกวา่ 5% ของเวลา 

ขอ้ 21.18 หน่วยงานของรัฐ ทีดํ่าเนนิการ หรอืมแีผนจะดําเนนิการระบบตา่งๆหรอื
เครอืขา่ยตา่งๆ ในกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม ซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ
1164 – 1215 MHz และสํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการ
ประสานงานความถีว่ทิย ุหรอืเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิย ุ 
หลังวันที ่2 มถินุายน 2543 หน่วยงานของรัฐนัน้ตอ้งดําเนนิการเพือ่ให ้
ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังสมมลู อันเนื่องจากสถานอีวกาศทกุสถานีของ
ระบบทกุระบบในกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม มคีา่ไมเ่กนิ -121.5 
dB(W/m2.1MHz) ตามมตขิอ้ 1 ของขอ้มตทิี ่609 

มาตรา 22   กจิการอวกาศ 

ขอ้ 22.2   ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีย่อมรับ
ไมไ่ดต้อ่ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 
และในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
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มาตรา 23   กจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ 

ขอ้ 23.3   สถานีวทิยกุระจายเสยีง ซึง่สง่คลืน่ความถีตํ่่ากว่า 5060 kHz หรอืสง่คลืน่
ความถี่สูงกว่า 41 MHz จะไม่ใชกํ้าลังส่งเกนิกว่าขนาดกําลังส่งเท่าที่
จําเป็นตอ้งใชใ้นการใหบ้รกิารวทิยกุระจายเสยีงอยา่งมคีุณภาพภายในเขต
แดนของประเทศ ทัง้นี้ ยกเวน้การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ3900 – 4000 kHz  

ขอ้ 23.4 ถงึ
ขอ้ 23.10   

การกระจายเสยีงในพืน้ทีเ่ขตรอ้น 

มาตรา 25   กจิการวทิยสุมัครเลน่ 

ขอ้ 25.11 หน่วยงานของรัฐทีอ่นุญาตใหดํ้าเนนิการสถานอีวกาศในกจิการวทิย ุ
สมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม ตอ้งรับรองวา่ ในการดําเนนิการดังกลา่ว ไดม้กีาร
จัดตัง้สถานีควบคมุดาวเทยีมภาคพืน้ดนิแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการได ้
ในทันททีันใด เพือ่แกไ้ขการรบกวนอยา่งรุนแรงใดๆ อันเนื่องจากสถานี
ในกจิการวทิยุสมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม 

มาตรา 29  กจิการวทิยดุาราศาสตร ์

ขอ้ 29.13 ขอ้เสนอแนะ ITU-R ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จํากัดการรบกวนจากกจิการอืน่ๆ ที่
จะมตีอ่กจิการวทิยดุาราศาสตร ์

มาตรา 31  ความถีว่ทิยขุองระบบ GMDSS  

มาตรา 44  ลําดบัความสําคัญในการตดิตอ่สือ่สาร 

มาตรา 52  กฎเกณฑพ์เิศษในการใชค้วามถีว่ทิยุ 

ขอ้ 52.39 ใหส้ถานีเรอืเลอืกใชค้วามถีว่ทิย ุ425 kHz ในเขตภมูภิาค 2 และ 3, เลอืกใช ้
ความถีว่ทิย ุ458 kHz ในเขตภมูภิาค 1  และเลอืกใชค้วามถีว่ทิย ุ454 kHz, 
468 kHz, 480 kHz และ 512 kHz 

ขอ้ 52.165 ในเขตภมูภิาค 2 จัดสรรคลืน่ความถี ่2068.5 – 2078.5 kHz ใหส้ถานีเรอื 
ใชต้ดิตอ่สือ่สารโดย โทรเลขแบบแถบคลืน่กวา้ง โทรสาร และระบบการ
การรับสง่แบบพเิศษระบบอืน่ๆ  

ขอ้ 52.220 ในการสง่แบบ J3E หรอื J2D โดยใชย้า่นความถีว่ทิยรุะหวา่ง 4000 kHz 
และ 27500 kHz นัน้สถานีเรอืตอ้งใชกํ้าลงัยอดคลืน่ไมเ่กนิ 1.5 kW ตอ่
ชอ่งความถีว่ทิย ุ

ภาคผนวก 4  ลักษณะการใชง้านของสถานีในกจิการภาคพืน้โลก และลักษณะการใชง้าน  

                     ของเครอืขา่ยดาวเทยีม  สถานภีาคพืน้ดนิ รวมทัง้สถานีวทิยดุาราศาสตร ์

ภาคผนวก 5  หน่วยงานของรัฐ และการประสานงานในกรณีตา่งๆ 

ต า ร า ง  5 -2 
ของเอกสา ร
แนบ  1  ขอ ง

แสดงคา่เริม่ตน้ทีใ่ชใ้นการพจิารณาวา่  สถานีอวกาศในกจิการเคลือ่นที่

ผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) และสถานีในกจิการภาคพืน้โลก ซึง่ใชย้า่น

ความถีว่ทิยรุะหวา่ง 1-3 GHz รว่มกัน  ตอ้งประสานงานกัน หรอืไมต่อ้ง
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ภาคผนวก 5 ประสานงานกัน 

ภาคผนวก 17     การจัดชอ่งความถีว่ทิยใุนกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

ภาคผนวก 18     ตารางแสดงความถีส่ง่ในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

ภาคผนวก 30 ขอ้กําหนดสําหรับกจิการทกุกจิการ รวมทัง้แผนการใชค้ลืน่ความถีใ่น
กจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ
11.7 – 12.2 GHz ในเขตภมูภิาค 3, ยา่นความถีว่ทิย ุ11.7 – 12.5 GHz 
ในเขตภมูภิาค 1  และยา่นความถีว่ทิย ุ12.2 – 12.7 GHz ในเขตภมูภิาค 2

ภาคผนวก 30 
B 

ขอ้กําหนดและแผนการใชค้ลืน่ความถีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม ซึง่ใช ้
ยา่นความถีว่ทิย ุ4500 – 4800 MHz, 6725 – 7025 MHz, 10.70 – 
10.95 GHz, 11.20 – 11.45 GHz และ 12.75 – 13.25 GHz 

ขอ้มตทิี ่33 การประสานงานระหวา่งสถานีอวกาศในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์
ผ่านดาวเทยีมกับสถานีภาคพืน้โลก การประสานงานระหว่างสถานีอวกาศ
ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกับระบบอวกาศของ
หน่วยงานของรัฐอืน่ และการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยขุองสถานีอวกาศ
ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 

ขอ้มตทิี ่75 การพจิารณากําหนดพืน้ทีป่ระสานงานในการประสานงานระหวา่งสถานีรับ
ภาคพืน้ดนิในกจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) กบัสถานีสง่ในกจิการ
ประจําที ่ซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ31.8 – 32.3 GHz,  37 – 38 GHz และ
การใชค้วามถีว่ทิยมุคีวามหนาแน่นในการใชง้านสงู 

ขอ้มตทิี ่114 การจัดสรรคลืน่ความถี ่5091-5150 MHz กอ่นวันที ่1 มกราคม 2561 ให ้
สถานีในกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ หรอืใหส้ถานใีนกจิการประจําที่
ผ่านดาวเทยีมซึง่เป็นขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศของระบบ
ดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่า่นดาวเทยีม (โลกสู่
อวกาศ)นัน้ หน่วยงานของรัฐตอ้งดําเนนิการเพือ่หลกีเลีย่งการรบกวนกัน 

ระหวา่งกจิการทัง้สองกจิการดังกลา่ว 

ขอ้มตทิี ่122 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 47.2-47.5 GHz และ 47.9-48.2 GHz โดยสถานี
ฐานลอยระยะสงูในกจิการประจําที ่และการใชย้่านความถีว่ทิยุดังกล่าวใน
กจิการอืน่ๆ  

ขอ้มตทิี ่124 การคุม้ครองป้องกันกจิการประจําที ่ ซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 8025-8400 MHz 
ร่วมกับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจําที่ในกิจการสํารวจพภิพผ่าน
ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

ขอ้มตทิี ่143 แนวทางการดําเนินกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม ซึง่การใชค้วามถีว่ทิยุ  
มคีวามหนาแน่นในการใชง้านสงู 

ขอ้มตทิี ่145   ความเป็นไปไดใ้นการใชย้่านความถี่วทิยุ 27.5-28.35 GHz และ 31-31.5 
GHz โดยสถานีฐานลอยระยะสงูในกจิการประจําที ่
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ขอ้มตทิี ่212   การดําเนนิการ IMT-2000 

ขอ้มตทิี ่217   การดําเนนิการเรดารต์รวจความเร็วและทศิทางลม 

ขอ้มตทิี ่222    การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1525-1559 MHz และ 1626.5-1660.5 MHz ใน
กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

ขอ้มตทิี ่223   ยา่นความถีว่ทิย ุ1710-1885 MHz  2300-2400 MHz  และ 2500-2690 MHz 
ทีกํ่าหนดเพิม่เตมิสําหรับดําเนนิการ IMT-2000 

ขอ้มตทิี ่224   หน่วยงานของรัฐพจิารณาดําเนินการ IMT-2000 ย่านความถีว่ทิยุ 698-960 
MHz  ในเขตภูมภิาค 2  และดําเนินการ IMT – 2000 ย่านความถีว่ทิย ุ
790-960 MHz .ในเขตภมูภิาค 1 และ 3 

ขอ้มตทิี ่225   การใชย้่านความถีว่ทิยุ 1980-2010 MHz และ 2170-2200 MHz เป็น
ภาคอวกาศในการดําเนนิการ IMT-2000 

ขอ้มตทิี ่229 การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ5150-5250 MHz  5250-5350 MHz  และ 5470-
5725 MHz ในกจิการเคลือ่นที ่เพือ่ดําเนนิการระบบการเขา้ถงึแบบไรส้าย

ขอ้มตทิี ่339 การประสานงานความถีว่ทิยุ 490 kHz  518 kHz  และ 4209.5 kHz ใน
การใชง้าน NAVTEX 

ขอ้มตทิี ่413   การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ108-117.975 MHz ในกจิการทางการบนิ 

ขอ้มตทิี ่416   การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ4400-4940 MHz  และ 5925-6700 MHz สําหรับ
งานโทรมาตรเคลือ่นทีท่างการบนิในกจิการเคลือ่นที ่

ขอ้มตทิี ่417 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 960-1164 MHz ในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 
(ในเสน้ทางบนิพาณชิย)์ 

ขอ้มตทิี ่418 การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ5091-5250 MHz สําหรับงานโทรมาตรในกจิการ
เคลือ่นทีท่างการบนิ 

ขอ้มตทิี ่419   การพจิารณาเรือ่งการใชย้า่นความถีว่ทิย ุ5091-5150 MHz ในกจิการ
เคลือ่นทีท่างบนิ เพือ่รักษาความปลอดภัยทางการบนิ 

ขอ้มตทิี ่517   การสง่ในระบบดจิติอล  และการสง่ SSB ในยา่นความถีว่ทิยรุะหวา่ง 5900 
kHz และ 26100 kHz ซึง่กําหนดยา่นความถีว่ทิยสํุาหรับกจิการกระจาย
เสยีง 

ขอ้มตทิี ่525   ระบบโทรทัศน์ทีม่คีวามชดัเจนสงู ของกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมซึง่ใช ้
ยา่นความถีว่ทิย ุ21.4 – 22.0 GHz ในเขตภมูภิาค 1 และ 3 

ขอ้มตทิี ่528   การดําเนนิบรกิารวทิยกุระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม  และบรกิาร
วทิยกุระจายเสยีงภาคพืน้โลกเพือ่เสรมิการกระจายเสยีงใหส้มบรูณ์ในย่าน
ความถีว่ทิยุระหวา่ง 1-3 GHz 
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ขอ้มตทิี ่539   การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ2605-2655 MHz ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจํา
ทีใ่นกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีมของประเทศบางประเทศในเขตภมูภิาค 
3 

ขอ้มตทิี ่549   การใชย้่านความถีว่ทิย ุ620-790 MHz ของสถานีในกจิการกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีดํ่าเนนิการอยูแ่ลว้ 

ขอ้มตทิี ่608   การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1251-1300 MHz ในกจิการวทิยนํุาทางผ่าน   

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

ขอ้มตทิี ่609 การคุม้ครองป้องกันกจิการวทิยนํุาทางการบนิ โดยกําหนดคา่ความหนาแน่นฟ
ลักซกํ์าลังสมมลู อันเนื่องจากกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีมในยา่นความถี่
วทิย ุ1164-1215 MHz 

ขอ้มตทิี ่610   การประสานงานและการมมีตริ่วมกันในประเด็นทางเทคนคิเกีย่วกับเครอืขา่ย
ในกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม และระบบตา่งๆ ในยา่นความถีว่ทิย ุ1164-
1300 MHz 1559-1610 MHz และ 5010-5030 MHz 

ขอ้มตทิี ่716   การใชย้่านความถีว่ทิย ุ1980-2010 MHz  2170-2200 MHz ในกจิการประจํา
ทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม   การใชย้่านความถีว่ทิย ุ2010-2025 
MHz  2160-2170  MHz ในเขตภมูภิาค 2 ในกจิการประจําทีแ่ละกจิการ
เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม รวมทัง้การเตรยีมการเปลีย่นผ่านทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มตทิี ่739   กจิการวทิยดุาราศาสตรแ์ละกจิการอวกาศ (แอกทฟี) ซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ
ขา้งเคยีงกันหรอืใชย้า่นความถีว่ทิยุซ ึง่ไมห่า่งกันมากนัก 

ขอ้มตทิี ่741   การคุม้ครองป้องกันกจิการวทิยดุาราศาสตรซ์ ึง่ใชย้่านความถีว่ทิย ุ4990-
5000 MHz  จากการแพรค่ลืน่ทีไ่มพ่งึประสงคข์องกจิการวทิยนํุาทางผ่าน
ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก)  ซึง่ใชย้่านความถีว่ทิย ุ5010-5030 MHz 

ขอ้มตทิี ่743   การคุม้ครองป้องกันสถานีวทิยดุาราศาสตรท์ีใ่ชก้ลอ้งโทรทรรศน์แบบจาน
เดยีว และใชย้่านความถีว่ทิย ุ42.5-43.5 GHz  ในเขตภมูภิาค 2  

ขอ้มตทิี ่744   การใชย้่านความถีว่ทิย ุ1668-1668.4 MHz รว่มกันระหวา่งกจิการเคลือ่นที่
ผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  และกจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี)   การใชย้า่น
ความถีว่ทิย ุ1668.4-1675 MHz รว่มกันระหวา่งกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 
(โลกสูอ่วกาศ)และกจิการประจําทีก่ับกจิการเคลือ่นที ่

ขอ้มตทิี ่748 กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ ในเสน้ทางบนิพาณิชย ์ และกจิการประจําทีผ่่าน
ดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) ในยา่นความถีว่ทิย ุ5091-5150 MHz 

ขอ้มตทิี ่749 การศกึษาเรือ่ง  การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ790-862 MHz ในงานเคลือ่นที ่  และ
ในกจิการอืน่ๆ  

ขอ้มตทิี ่750   กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการแอกทฟี ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มตทิี ่751   การใชย้่านความถีว่ทิย ุ10.6-10.68 GHz 
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ขอ้มตทิี ่752   การใชย้่านความถีว่ทิย ุ36-37 GHz 

ขอ้มตทิี ่902    ขอ้กําหนดเกีย่วกับสถานีภาคพืน้ดนิทีต่ัง้บนเรอื  ซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ
5925-6425 MHz และ 14-14.5 GHz ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

ขอ้มตทิี ่904   มาตรการการเปลีย่นผ่าน  กรณีการประสานงานระหว่างกจิการเคลือ่นทีผ่่าน
ดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ)  และกจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) ในย่านความถี่
วทิย ุ1668-1668.4 MHz 

ข้อ เสนอแนะ 
707   

การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ32-33 GHz รว่มกันระหวา่งกจิการระหวา่ง
ดาวเทยีมและกจิการวทิยนํุาทาง  

 
 

การแพรค่ลืน่วทิยแุบบตา่งๆ ตามขอ้ 5.57  ขอ้ 5.64  ขอ้ 5.105  และขอ้ 52.220    
มคีวามหมาย ดงันี ้

A1A โทรเลข  ซึง่สามารถเขา้ใจความหมายไดโ้ดยการรับฟัง 

A2C โทรสาร 

A3C โทรสาร ซึง่สญัญาณทีผ่สมกับคลืน่พาหไ์มเ่หมอืนกับสญัญาณทีผ่สมกับ
คลืน่พาหแ์บบ A2C 

F1B โทรเลข ซึง่สามารถเขา้ใจความหมายไดโ้ดยการรับอัตโนมัต ิ

F1C โทรสาร ซึง่วธิผีสมสญัญาณไมเ่หมอืนกับวธิผีสมสญัญาณแบบ A2C และ
แบบ A3C 

F3C โทรสาร ซึง่สญัญาณทีผ่สมกับคลืน่พาห ์ไมเ่หมอืนกับสญัญาณทีผ่สมกับ
คลืน่พาหแ์บบ F1C 

J2B โทรเลข ซึง่สามารถเขา้ใจความหมายไดโ้ดยการรับอัตโนมัต ิ และวธิผีสม
สญัญาณไมเ่หมอืนกับวธิผีสมสญัญาณแบบ F1B 

J2D การสง่ขอ้มลู  หรอืโทรมาตร หรอืการสัง่งานระยะไกล 

J3E โทรศัพท ์

 

 

 

 

 

 

 



 - 125 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

ภาคผนวก ง 
คาํแปลภาษาไทย และคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

1. หมวดกจิการ (Service) (เรยีงตามลําดบัอกัษรไทย) 
คาํศพัท ์ คาํแปล 

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน ์ broadcasting service 

กจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทยีม 

broadcasting-satellite service  

กจิการเคลือ่นที ่ mobile service 

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ aeronautical mobile service 

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

aeronautical mobile (OR) service 

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิย ์

aeronautical mobile (R) service 

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ
พาณชิยผ์่านดาวเทยีม 

aeronautical mobile-satellite (R) 
service 

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีม aeronautical mobile-satellite 
service 

กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล maritime mobile service 

กจิการเคลือ่นทีท่างทะเลผ่านดาวเทยีม maritime mobile-satellite service 

กจิการเคลือ่นทีท่างบก land mobile service 

กจิการเคลือ่นทีท่างบกผ่านดาวเทยีม land mobile-satellite service 

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม mobile-satellite service 

กจิการความถีม่าตรฐานและสญัญาณเวลา standard frequency and time signal 
service 

 

 

คาํศพัท ์ คาํแปล 

กจิการความถีม่าตรฐานและสญัญาณเวลา
ผ่านดาวเทยีม 

standard frequency and time 
signal-satellite service 

กจิการชว่ยอตุนุยิมวทิยา meteorological aids service 

กจิการปฏบิัตกิารอวกาศ space operation service 

กจิการประจําที ่ fixed service 

กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม fixed-satellite service 
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กจิการเพือ่ความปลอดภัย safety service 

กจิการระหวา่งดาวเทยีม inter-satellite service 

กจิการวจัิยอวกาศ space research service 

กจิการวทิยดุาราศาสตร ์ radio astronomy service 

กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หา radiodetermination service 

กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่าน
ดาวเทยีม 

radiodetermination-satellite service

กจิการวทิยนํุาทาง radionavigation service 

กจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม radionavigation-satellite service 

กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ aeronautical radionavigation 
service 

กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิผ่านดาวเทยีม aeronautical radionavigation-
satellite service 

กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล maritime radionavigation service 

คาํศพัท ์ คาํแปล 

กจิการวทิยนํุาทางทางทะเลผ่าน maritime radionavigation- 

ดาวเทยีม satellite service 

กจิการวทิยสุมัครเลน่ amateur service 

กจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม amateur-satellite service 

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง radiolocation service 

กจิการวทิยหุาตําแหน่งผ่านดาวเทยีม radiolocation-satellite service 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม Earth exploration-satellite service 

กจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม meteorological-satellite service 

  
 (R)     : route  หมายถงึ ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์
 (OR)  : off – route หมายถงึ นอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์
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2. หมวดคําศัพทเ์ฉพาะซึง่ปรากฏในตารางกําหนดคลืน่ความถี ่
 

คาํแปล คาํศพัท ์
การระบบุง่ชีด้าวเทยีม Satellite identification 
พาสซฟี Passive 
แจง้เหตปุระสบภัย Distress and calling 
แจง้เหตปุระสบภัยผ่านดเีอสซ ี Distress and calling via DSC 
โลกสูอ่วกาศ Earth-to-Space 
วทิยบุอกตําแหน่ง Radiobeacon 
อวกาศสูโ่ลก Space-to-Earth 
อวกาศสูอ่วกาศ Space-to-Space 
อวกาศหว้งลกึ Deep space 
แอกทฟี active 

 
DSC :digital selective calling  หมายถงึ การเรยีกอยา่งจําเพาะเจาะจงโดยใชว้ธิดีจิติอล 
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3. หมวดคําศพัทเ์ฉพาะซึ่งปรากฏในเชิงอรรถ (เรียงตามลําดบัหมายเลข
เชงิอรรถ) 

เชงิอรรถ 
หมายเลข 

 
คาํแปล 

 
คาํศพัท ์

5.60 ระบบวทิยนํุาทางซึง่สง่คลืน่เป็นหว้งๆ Pulsed radionavigation 
systems 

5.67A กําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซ
ทรอปิก 

Equivalent isotropically 
radiated power (e.i.r.p.) 

5.73 สถานีวทิยบุอกตําแหน่ง Radio beacon station 
5.79A ขา่วสารเกีย่วกับการนําทาง Navigational text message 

(NAVTEX) 
5.79A องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ International Maritime 

Organization (IMO) 
5.80 วทิยบุอกตําแหน่งแบบรอบทศิทาง Non-directional beacon 
5.82 โทรเลขแบบแถบคลื่นแคบซึง่พิมพ์ได ้

โดยตรง 
Narrow-band direct-printing 
telegraphy 

5.90 ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ยข อ ง ค ลื่ น วิท ยุ ซ ึ่ ง
แพรก่ระจายไปเหนือพืน้ดนิ 

Ground-wave propagation 

5.92 กําลังสง่ออกอากาศเฉลีย่ Radiated mean power 
5.97 ระบบชว่ยนําทางพสิยัไกล Loran system (Loran:Long 

range aid to navigation) 
5.104 สถานีทุน่ลอยทางสมทุรศาสตร ์ Oceanographic buoy station 
5.109 การเรียกอย่างจําเพาะเจาะจงโดยใชว้ิธี

ดจิติอล 
Digital selective calling (DSC) 

5.115 ความถีอ่า้งองิ Reference frequency 
5.132 ขา่วสารเกีย่วกับความปลอดภัยทางทะเล Maritime Safety Information 

(MSI) 
5.138 การประยกุตใ์ชพ้ลังงานความถีว่ทิยุในดา้น

อตุสาหกรรม วทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์
Industrial, scientific and 
medical (ISM) applications 

5.154 กําลังยอดคลืน่ Peak envelope power 
 

 
เชงิอรรถ 
หมายเลข 

 
คาํแปล 

 
คาํศพัท ์

5.156 เครื่องส่งวทิยุอัตโนมัตเิพื่อส่งขอ้มูลทาง
อตุนุยิมวทิยา 

Radiosonde 

5.162A เรดารต์รวจความเร็วและทศิทางลม Wind profiler radar 
5.180 เครือ่งสง่วทิยบุอกตําแหน่ง Marker beacon 
5.180 แถบคลืน่ป้องกันการรบกวน guardband 
5.227 ระบบระบบุง่ชีอ้ัตโนมัต ิ Automatic Identification 

System (AIS) 

5.258 ระบบเครื่องช่วยอากาศยานลงสู่พื้นโดย
บอกแนวรอ่น 

Instrument Landing System 
(glide path) 

5.264 ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง Power flux-density (pfd) 



 - 129 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

5.266 วิทยุกําลังส่งตํ่าเพื่อบอกตําแหน่งในภาวะ
ฉุกเฉนิ ผ่านดาวเทยีม 

Low power satellite emergency 
position-indicating radio beacon 

5.268 มมุทีค่ลืน่แพรล่งมา Angle of arrival 
5.287 การตดิตอ่สือ่สารบรเิวณเรอื On-board communication 
5.337 เครือ่งทวนสญัญาณ Transponder 
5.351 ขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศ Feeder link 
5.364 ความหนาแน่นของกําลังสง่ออกอากาศสมมูล

แบบ          ไอโซทรอปิกสงูสดุ 
Peak e.i.r.p. density 

5.364 ความหนาแน่นของกําลังสง่ออกอากาศสมมูล
แบบ          ไอโซทรอปิกเฉลีย่ 

Mean e.i.r.p. density 

5.379C ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวม Aggregate power flux-density 
5.388A สถานีฐานลอยระยะสงู High altitude platform station 

(HAPS) 
 
 
เชงิอรรถ 
หมายเลข 

 
คาํแปล 

 
คาํศพัท ์

5.388B ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังของช่องความถี่
วทิย ุ              ชอ่งเดยีวกัน 

Co-channel power-flux density 

5.391 ระบบเคลื่อนที่ซ ึง่การใชค้วามถี่วทิยุมีความ
หนาแน่นในการใชง้านสงู 

High-density mobile system 

5.410 ระบบโทรโปรเพยีรคิสแกตเตอร ์ Tropospheric scatter system 
5.414A คา่เริม่ตน้ทีจ่ะตอ้งดําเนนิการประสานงาน Threshold for coordination 
5.425 ระบบประจําเรอืซึง่ทําหนา้ทีส่อบถามและทวน

สญัญาณ 
Shipborne interrogator-
transponder (SIT) system 

5.427 เครือ่งตอบรับเรดารเ์พือ่บอกตําแหน่ง Radar beacons (racons) 
5.438 เครือ่งวทิยวัุดความสงู Radio altimeter 
5.443B ระบบไมโครเวฟนําอากาศยานลงสูพ่ืน้ Microwave landing system 
5.447E ระบบการเขา้ถงึแบบไรส้ายซึง่ตัง้ประจําที ่ Fixed wireless access system 
5.458A การสงัเกตการณ์เสน้สเปคตรัม Spectral line observations 
5.470 เครือ่งชว่ยนําทางแบบดอปเพลอร ์ Doppler navigation aids 
5.474 เครื่องทวนสัญญาณเพื่อการคน้หาและ

ชว่ยเหลอื 
Search and Rescue Transponder 
(SART) 

5.511C กําลังสง่ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก
ประสทิธผิล 

Effective e.i.r.p. 

5.522B จุดโคจรไกลโลกมากทีส่ดุ Apogee 
5.528 สายอากาศทีม่ลํีาคลืน่ซึง่จํากัดเฉพาะจุด Narrow spot-beam antenna 
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หมายเหต ุคําศัพทเ์ฉพาะขา้งตน้นี้ปรากฏอยูใ่นเชงิอรรถอืน่ๆ ดว้ย 
 

 

 

เชงิอรรถ 
หมายเลข 

 
คาํแปล 

 
คาํศพัท ์

5.549A ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังเฉลีย่ Mean power-flux density 

5.551H ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังสมมลู equivalent power-flux density 
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เชงิอรรถ 

เชงิอรรถระหวา่งประเทศ 

 

5.53 หน่วยงานของรัฐทีอ่นุญาตใหใ้ชค้วามถีว่ทิยุตํ่ากว่า 9 kHz ตอ้งกํากับดูแลมใิห ้

เกดิการรบกวนอยา่งรนุแรงตอ่กจิการวทิยุคมนาคมต่างๆ ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุสงู

กวา่ 9 kHz 

5.54 หน่วยงานของรัฐทีดํ่าเนินงานวจัิยทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชค้วามถีว่ทิยุตํ่ากว่า 9 

kHz ควรแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ  เพือ่พจิารณาดําเนินการ

ป้องกันงานวจัิยทางวทิยาศาสตรจ์ากการรบกวนอยา่งรนุแรงเทา่ทีจ่ะปฏบิัตไิด ้

5.55 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย 

ครีก์ซีสถาน   ทาจกิสิถาน และเตริก์เมนิสถาน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 14-17 

kHz สําหรับกจิการวทิยนํุาทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.56 สถานีวทิยุคมนาคมที่ใชย้่านความถี่วทิยุ 14-19.95 kHz และ 20.05-70 kHz 

สถานีวทิยุคมนาคมในเขตภูมภิาค 1 ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 72-84 kHz และ 86-

90 kHz สถานทีด่ังกล่าวนี้อาจส่งความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาได ้ โดย

ได รั้บการคุ ม้ครอง ป้องกันมิให ถู้กรบกวนอย่างรุนแรงใน    อาร์เม เนีย 

อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บัลแกเรยี สหพันธรัฐรัสเซยี จอร์เจีย คาซัคสถาน 

มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี ทาจกิสิถาน และเตริก์เมนิสถาน ใชค้วามถี่

วทิย ุ25 kHz และ 50 kHz เพือ่การนี้  ภายใตเ้งือ่นไขเดยีวกัน (WRC-07) 

5.57 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz และ 70-90 kHz (72-84 

kHz และ 86-90 kHz ในเขตภูมภิาค 1) ในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  จํากัด

เฉพาะสถานีวทิยโุทรเลขชายฝ่ัง (แพรค่ลืน่แบบ A1A และ F1B เทา่นัน้) ทัง้นี้ ให ้

แพรค่ลืน่แบบ J2B หรอื J7B ได ้โดยตอ้งใชค้วามกวา้งแถบคลืน่ทีจํ่าเป็นไม่เกนิ

กว่าความกวา้งแถบคลืน่ทีจํ่าเป็นในการแพร่คลืน่แบบ A1A หรอื F1B ในย่าน

ความถีว่ทิยนัุน้ 

5.58 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย 

คาซัคสถาน   ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน และเตริก์เมนิสถาน กําหนดย่านความถี่

วทิยุ 67-70 kHz สําหรับกจิการวิทยุนําทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

(WRC-2000) 

5.59 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในบังกลาเทศและปากสีถาน กําหนดย่านความถี่

วทิย ุ70-72 kHz และ 84-86 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีท่าง

ทะเล โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) (WRC-2000) 
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5.60 ระบบวทิยุนําทาง ซึง่สง่คลืน่เป็นหว้งๆ อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 70-90 kHz (70-

86 kHz ในเขตภูมภิาค 1) และ 110-130 kHz (112-130 kHz ในเขตภูมภิาค 1) 

ได ้โดยมเีงือ่นไขวา่ ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการอืน่ๆทีใ่ช ้

ยา่นความถีว่ทิยดุังกลา่ว 

5.61 การตัง้สถานีในกจิการวทิยุนําทางทางทะเลในเขตภูมภิาค 2 ซึง่ใชย้่านความถี่

วทิยุ 70-90 kHz และ 110-130 kHz ขึน้กับขอ้ตกลงร่วมกันภายใตข้อ้ 9.21 กับ

หน่วยงานของรัฐทีอ่าจไดรั้บผลกระทบสถานีในกจิการประจําที ่กจิการเคลือ่นที่

ทางทะเล และกจิการวทิยหุาตําแหน่งตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรุนแรงต่อ

สถานีในกจิการวทิยนํุาทางทางทะเล ซึง่ตัง้สถานีภายใตข้อ้ตกลงดังกลา่ว 

5.62 หน่วยงานของรัฐทีต่ัง้สถานีในกจิการวทิยุนําทางซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 90-110 

kHz ควรประสานงานกันในดา้นเทคนคิและลักษณะการดําเนนิงาน เพือ่หลกีเลีย่ง

การรบกวนอยา่งรนุแรงตอ่งานวทิยนํุาทาง 

5.64 ใหส้ถานีในกจิการประจําทีซ่ ึง่ใชย้่านความถี่วทิยุ ระหว่างความถี่วทิยุ 90 kHz 

และ 160 kHz (ระหว่างความถีว่ทิยุ 90 kHz และ 148.5 kHz ในเขตภูมภิาค 1) 

และสถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ ระหว่างความถีว่ทิย ุ

110 kHz และ 160 kHz (ระหว่างความถีว่ทิยุ 110 kHz และ 148.5 kHz ในเขต

ภูมภิาค 1) แพร่คลืน่แบบ A1A หรอื F1B, A2C, A3C, F1C หรอื F3C เท่านั้น 

และใหส้ถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลแพร่คลืน่แบบ J2B หรอื J7B ในย่าน

ความถีว่ทิยุ ระหว่างความถีว่ทิยุ 110 kHz และ 160 kHz (ระหว่างความถีว่ทิย ุ

110 kHz และ 148.5 kHz ในเขตภมูภิาค 1) ไดด้ว้ย  

5.65 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในบังกลาเทศ กําหนดย่านความถี่วทิยุ 112-

117.6 kHz และ 126-129 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีท่าง

ทะเล โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) (WRC-2000) 

5.66 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในเยอรมนี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 115-117.6 

kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

(ดขูอ้ 5.33) และกําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ115-117.6 kHz สําหรับกจิการวทิยุนํา

ทาง โดยจัดเป็นกจิการรอง (ดขูอ้ 5.32) 

5.67 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในมองโกเลยี ครีก์ซีสถาน และเตริก์เมนสิถาน กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 130-148.5 kHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

รอง กจิการนี้มสีทิธใินการดําเนนิการเทา่เทยีมกัน  ทัง้ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศดังกลา่ว (WRC-07) 
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5.67A สถานีในกจิการวทิยุสมัครเล่นซึง่ใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถีว่ทิยุ 135.7-137.8 

kHz ตอ้งใชกํ้าลังสง่ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก สงูสดุไม่เกนิ 1 วัตต ์

และตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกจิการวทิยุนําทางใน

ประเทศตา่งๆ ตามขอ้ 5.67 (WRC-07) 

5.67B ในแอลจีเรยี อยีปิต ์ สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี เลบานอน สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ซดูาน และตนูเิซยี การ

ใชย้่านความถีว่ทิยุ 135.7-137.8 kHz จํากัดเฉพาะกจิการประจําทีแ่ละกจิการ

เคลือ่นทีท่างทะเล ทัง้นี้ ไมใ่ชย้า่นความถีว่ทิยุ 135.7-137.8 kHz ในกจิการวทิยุ

สมัครเล่นในประเทศต่างๆขา้งตน้ ประเทศที่อนุญาตใหใ้ชย้่านความถี่วทิยุ

ดังกลา่วในกจิการวทิยสุมัครเลน่ตอ้งคํานงึถงึเรือ่งนี้ดว้ย (WRC-07) 

5.68 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในแองโกลา บรุนุด ีสาธารณรัฐคองโก มาลาว ีสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยคองโก รวันดา และแอฟรกิาใต ้ กําหนดย่านความถี่วทิยุ 160-

200 kHz สําหรับกจิการประจําที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.69 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในโซมาเลีย กําหนดย่านความถี่วทิยุ 200-255 kHz 

สําหรับกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.70 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในแองโกลา บอตสวานา บรุนุด ีสาธารณรัฐแอฟรกิากลาง 

สาธารณรัฐคองโก เอธโิอเปีย เคนยา เลโซโท มาดากัสการ ์มาลาว ีโมซัมบกิ นา

มเิบยี ไนจีเรยี โอมาน สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก รวันดา แอฟรกิาใต ้

สวาซแิลนด ์แทนซาเนีย ชาด แซมเบยี และซมิบับเว กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

200-283.5 kHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

(WRC-07) 

5.71 การกําหนดเผื่อเลือก:  ในตูนิเซยี กําหนดย่านความถี่วทิยุ 255-283.5 kHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงโดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.72 ใหส้ถานีในกจิการประจําทีข่องนอรเ์วยซ์ ึง่ตัง้สถานีอยู่เหนือเสน้ 60° เหนือ ทีถู่ก

รบกวนจากแสงขัว้โลก ใชค้วามถี่วทิยุ 4 ความถี ่ในย่านความถีว่ทิยุ 283.5-

490 kHz และ 510-526.5 kHz ตอ่ไป 

5.73 กจิการวทิยุนําทางทางทะเลอาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 285-325 kHz (283.5-325 

kHz ในเขตภูมภิาค 1) ในการส่งขอ้มูลข่าวสารการนําทางเพิม่เตมิ  โดยใช ้

เทคนคิแบบแถบความถีแ่คบ ซึง่มเีงื่อนไขว่า  ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่าง

รนุแรงตอ่สถานีวทิยบุอกตําแหน่งในกจิการวทิยนํุาทาง (WRC-97) 
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5.74 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภูมภิาค 1 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 285.3-285.7 

kHz สําหรับกจิการวทิยนํุาทางทางทะเล (นอกจากวทิยุบอกตําแหน่ง) ดว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก 

5.75 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอรเ์จยี มอลโดวา ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน ยูเครน และ

บรเิวณทะเลดําของโรมาเนีย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 315-325 kHz สําหรับ

กจิการวทิยุนําทางทางทะเล โดยจัดเป็นกจิการหลัก และมีเงื่อนไขว่า ในเขต

ทะเลบอลตกิ การจัดสรรคลืน่ความถีใ่หส้ถานีทีจ่ะตัง้ใหม่ในกจิการวทิยุนําทาง

ทางการบนิ  หรอืกจิการวทิยนํุาทางทางทะเล  ตอ้งมกีารหารอืระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกอ่น (WRC-07) 

5.76 กําหนดใหใ้ชค้วามถีว่ทิยุ 410 kHz สําหรับการหาทศิวทิยุในกจิการวทิยุนําทาง

ทางทะเล กจิการวทิยุนําทางอืน่ๆทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 405-415 kHz ตอ้งไม่

ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อการหาทศิวทิยุในย่านความถี่วทิยุ 406.5-

413.5 kHz 

5.77 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในออสเตรเลยี จีน เขตแดนชมุชนโพน้ทะเลของ

ฝร่ังเศสในเขตภูมภิาค 3 อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ญี่ปุ่ น ปากสีถาน 

ปาปัวนวิกนิี และ                  ศรลีังกา  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 415-495 kHz 

สําหรับกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ โดยจัดเป็นกจิการหลัก  หน่วยงานของรัฐ

ในประเทศดังกลา่วตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนทีจํ่าเป็นทัง้หมดทีป่ฏบิตัไิด ้เพือ่ให ้

มั่นใจว่า สถานีวทิยุนําทางทางการบนิทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 435-495 kHz ไม่

รบกวนการรับของสถานีฝ่ังในการรับความถีว่ทิยุจากสถานีเรอืซึง่สง่ความถีว่ทิยุที่

กําหนดใหส้ถานีเรอืใชง้านทั่วโลก (ดขูอ้ 52.39) (WRC-07) 

5.78 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในควิบา สหรัฐอเมรกิา และเม็กซโิก กําหนดย่าน

ความถี่ว ิทยุ 415-435 kHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ โดยจัดเป็น

กจิการหลัก 

5.79 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 415-495 kHz และ 505-526.5 kHz ( 505-510 kHz ใน

เขตภมูภิาค 2) ในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล จํากัดเฉพาะวทิยโุทรเลข 

5.79A การตัง้สถานีฝ่ังเพื่อใหบ้รกิารข่าวสารเกี่ยวกับการนําทาง โดยใชค้วามถี่วทิย ุ

490 kHz, 518 kHz และ 4 209.5 kHz หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบควรอยา่งยิง่

ทีจ่ะประสานงานเกีย่วกับลักษณะการดําเนินงานของสถานีฝ่ังนั้น  ใหเ้ป็นไปตาม

กระบวนการขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (ดูขอ้มติที่ 339 

(Rev.WRC-07)) (WRC-07) 



 - 135 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

5.80 ในเขตภูมภิาค 2 กําหนดใหใ้ชย้่านความถีว่ทิยุ 435-495 kHz ในกจิการวทิยุนํา

ทางทางการบนิจํากัดเฉพาะวทิยุบอกตําแหน่งแบบรอบทศิทาง ซึง่ไม่มกีารแพร่

เสยีง 

5.82 ในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล กําหนดใหใ้ชค้วามถีว่ทิยุ 490 kHz เฉพาะการสง่

ของสถานีฝ่ังเพือ่การแจง้เตอืนในการนําทางและการอุตุนิยมวทิยา รวมทัง้แจง้

ข่าวสารด่วนไปยังเรือ โดยใชโ้ทรเลขแบบแถบความถีแ่คบซึง่พมิพ์ไดโ้ดยตรง 

การใชค้วามถีว่ทิย ุ490 kHz มเีงือ่นไขตามมาตรา 31 และมาตรา 52 สําหรับการ

ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ415-495 kHz ในกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ หน่วยงานของ

รัฐตอ้งมั่นใจว่า  จะไม่ก่อให เ้กิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อความถี่ว ิทย ุ

490 kHz (WRC-07) 

5.82A การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ495-505 kHz จํากัดเฉพาะวทิยโุทรเลข (WRC-07) 

5.82B หน่วยงานของรัฐทีอ่นุญาตใหใ้ชค้วามถีว่ทิยใุนยา่นความถีว่ทิยุ 495-505 kHz ใน

กจิการอืน่ๆ นอกจากกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล ตอ้งมั่นใจว่า  การใชค้วามถีว่ทิยุ

ไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลในย่านความถี่

วทิยนุี้ หรอืตอ่กจิการตา่งๆ ในยา่นความถีว่ทิยขุา้งเคยีง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใช ้

ความถี่วทิยุ 490 kHz และ 518 kHz ซึง่มีเงื่อนไขตามมาตรา 31 และ

มาตรา 52 (WRC-07) 

5.84 การใชค้วามถี่ว ิทยุ 518 kHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล มีเงื่อนไขตาม

มาตรา 31 และมาตรา 52 (WRC-07) 

5.86 ในเขตภมูภิาค 2 สถานีวทิยกุระจายเสยีงทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยุ 525-535 kHz ตอ้ง

ใชกํ้าลังคลืน่พาหไ์ม่เกนิ 1 กโิลวัตตใ์นเวลากลางวัน และไม่เกนิ 250 วัตตใ์น

เวลากลางคนื 

5.87 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแองโกลา บอตสวานา เลโซโท มาลาว ีโมซัมบกิ นามิ

เบยี แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์และซมิบับเว กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 526.5-535 

kHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-03) 

5.87A การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอุซเบกสิถาน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 526.5-1 606.5 

kHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลง

ร่วมกันภายใตข้อ้ 9.21 กับหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง และจํากัดเฉพาะวทิยุ

บอกตําแหน่งทีต่ัง้บนพืน้ดนิซึง่ดําเนินงานอยู่ ณ วันที ่ 27 ตุลาคม 2540 ตราบ

จนกวา่จะสิน้อายกุารใชง้าน (WRC-97) 

5.88 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 526.5-535 kHz สําหรับ

กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 
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5.89 ในเขตภมูภิาค 2 สถานีวทิยกุระจายเสยีงทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 1 605-1 705 kHz 

ตอ้งดําเนนิงานตามแผน รวิเดจาเนโร พ.ศ. 2531 

 การจัดสรรช่องความถีว่ทิยุในย่านความถีว่ทิยุ 1 625-1 705 kHz ใหส้ถานีใน

กจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีต่อ้งคํานงึถงึแผน รวิเดจาเนโร พ.ศ. 2531 

5.90 ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานีวทิยกุระจายเสยีง ในเขตภูมภิาค 2 ซึง่ใชย้่านความถี่

วทิย ุ1 605-1 705 kHz เขตบรกิารตดิต่อสือ่สารของสถานีเคลือ่นทีท่างทะเลใน

เขตภมูภิาค 1 จํากัดเนื้อทีข่องเขตบรกิารเทา่กับเนื้อทีข่องเขตบรกิารอันเนื่องจาก

การแพรก่ระจายของคลืน่วทิยซุ ึง่แพรก่ระจายไปเหนือพืน้ดนิ  

5.91 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในฟิลิปปินส ์ และศรีลังกา กําหนดย่านความถี่วทิย ุ

1 606.5-1 705 kHz สําหรับกิจการกระจายเสยีงดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

(WRC-97) 

5.92 ประเทศบางประเทศในเขตภมูภิาค 1 ใชร้ะบบวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาใน

ย่านความถีว่ทิยุ 1 606.5-1 625 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 

2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz และ 3 500-3 800 kHz ซึง่ขึน้กับ

ขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 สถานีในระบบขา้งตน้ตอ้งใชกํ้าลังสง่ออกอากาศเฉลีย่

ไมเ่กนิ 50 วัตต ์

5.93 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแองโกลา อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารสุ สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอรเ์จีย ฮังการ ี คาซัคสถาน ลัตเวยี ลทิัวเนีย มอลโดวา มองโกเลยี 

ไนจีเรยี อุซเบกสิถาน โปแลนด ์ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก ทาจกิิ

สถาน ชาด เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 625-1 635 

kHz, 1 800-1 810 kHz และ 2 160-2 170 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใต ้

ขอ้ 9.21 (WRC-07) 

5.96 ในเยอรมนี อารเ์มเนีย ออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน เบลารุส เดนมารก์ เอสโตเนีย 

สหพันธรัฐรัสเซยี ฟินแลนด ์ จอรเ์จีย ฮังการ ี ไอรแ์ลนด ์ ไอซแ์ลนด ์อสิราเอล 

คาซคัสถาน ลัตเวยี       ลกิเตนสไตน์ ลทิัวเนีย มอลตา มอลโดวา นอรเ์วย ์ อุซ

เบกสิถาน โปแลนด ์ คีรก์ีซสถาน      สโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก สหราช

อาณาจักร สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์ทาจกิสิถาน           เตริก์เมนิสถาน และ

ยูเครน หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 715-1 800 kHz และ 

1 850-2 000 kHz ความกวา้งรวม 200 kHz สําหรับกจิการวทิยุสมัครเล่น ในการ

กําหนดยา่นความถีว่ทิยุสําหรับกจิการวทิยุสมัครเล่นในแต่ละประเทศ หน่วยงาน

ของรัฐตอ้งหารือกับหน่วยงานของรัฐของประเทศเพื่อนบา้นก่อน และตอ้ง

ดําเนนิการตามขัน้ตอนทีจํ่าเป็นเพือ่ป้องกันมใิหก้จิการวทิยสุมัครเลน่รบกวนอย่าง
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รุนแรงต่อกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ของประเทศอื่นๆ สถานีวิทยุ

สมัครเลน่ใดๆ ตอ้งใชกํ้าลังเฉลีย่ไมเ่กนิ 10 วัตต ์(WRC-03) 

5.97 ในเขตภูมภิาค 3 ระบบชว่ยนําทางพสิัยไกล ใชค้วามถีว่ทิยุ 1 850 kHz ซึง่

ครอบคลุมแถบคลืน่ 1 825-1 875 kHz หรอืใชค้วามถี่วทิยุ 1 950 kHz ซึง่

ครอบคลุมแถบคลืน่ 1 925-1 975 kHz กจิการอืน่ๆ ในย่านความถีว่ทิยุ 1 800-

2 000 kHz อาจใชค้วามถีว่ทิยไุด ้โดยมเีงือ่นไขวา่  ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวน

อย่างรุนแรงต่อระบบ ชว่ยนําทางพสัยไกลที่ใชค้วามถี่วทิยุ 1 850 kHz หรือ 

1 950 kHz 

5.98 การกําหนดเผื่อเลือก:  ในแองโกลา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส 

เบลเยียม แคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก เดนมารก์ อยีปิต์ เอรเิทรยี สเปน 

เอธโิอเปีย สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย กรซี อติาลี คาซัคสถาน เลบานอน 

ลทิัวเนีย มอลโดวา สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ครีก์ซีสถาน โซมาเลยี ทาจกิสิถาน 

ตูนิเซยี เตริก์เมนิสถาน ตุรก ีและยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 810-1 830 

kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่

รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 

5.99 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดอีาระเบยี ออสเตรยี อรัิก สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี อุซเบกสิถาน สโลวะเกยี โรมาเนีย เซอรเ์บยี สโลวเีนีย 

ชาด และโตโก กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 810-1 830 kHz สําหรับกจิการประจํา

ทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นที่

ทางการบนิ (WRC-07) 

5.100 ในเขตภมูภิาค 1 การอนุญาตใหใ้ชย้่านความถีว่ทิยุ 1 810-1 830 kHz ในกจิการ

วทิยุสมัครเล่นในประเทศทีม่พีื้นทีท่ัง้หมดหรอืมพีืน้ทีบ่างสว่นอยู่เหนือเสน้ 40° 

เหนือ จะอนุญาตได ้ต่อเมือ่ไดม้กีารหารอืกับประเทศต่างๆ ตามขอ้ 5.98 และ 

5.99 เพือ่กําหนดขัน้ตอนต่างๆ ทีจํ่าเป็นในการป้องกันการรบกวนอย่างรุนแรง

ระหวา่งสถานีวทิยสุมัครเลน่กับสถานีในกจิการประจําที ่และกจิการเคลือ่นทีต่าม

ขอ้ 5.98 และ 5.99 

5.101 การกําหนดเผื่อเลือก:  ในบุรุนดแีละเลโซโท กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 810-

1 850 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  

5.102 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในโบลเิวยี ชลิี เม็กซโิก ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย 

กําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 1 850-2 000 kHz สําหรับกิจการประจําที่ กิจการ

เคลือ่นที ่กจิการวทิยุบอกตําแหน่ง และกจิการวทิยุนําทาง โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก ทัง้นี้ ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 
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5.103 ในเขตภูมภิาค 1 การจัดสรรคลืน่ความถีใ่นย่านความถีว่ทิยุ 1 850-2 045 kHz, 

2 194-2 498 kHz, 2 502-2 625 kHz และ 2 650-2 850 kHz ใหส้ถานีใน

กจิการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ หน่วยงานของรัฐควรตระหนักถึงความ

ประสงคพ์เิศษของกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล 

5.104 ในเขตภูมภิาค 1 กําหนดใหก้จิการชว่ยอุตุนิยมวทิยาใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 025-

2 045 kHz จํากัดเฉพาะสถานีทุน่ลอยทางสมทุรศาสตร ์ 

5.105 ในเขตภมูภิาค 2 ยกเวน้ในกรนีแลนด ์สถานีฝ่ังและสถานีเรอื ซึง่ใชว้ทิยุโทรศัพท์

ในยา่นความถีว่ทิย ุ2 065-2 107 kHz จํากัดเฉพาะการแพรค่ลืน่แบบ J3E และใช ้

กําลังยอดคลืน่ไม่เกนิ 1 กโิลวัตต ์ทัง้นี้ ควรใชค้วามถีค่ลืน่พาห ์2 065.0 kHz, 

2 079.0 kHz, 2 082.5 kHz, 2 086.0 kHz, 2 093.0 kHz, 2 096.5 kHz, 

2 100.0 kHz และ 2 103.5 kHz สว่นในอารเ์จนตนิาและอุรุกวัย ใชค้วามถี่

คลืน่พาห ์2 068.5 kHz และ 2 075.5 kHz เพือ่การนี้ โดยใชค้วามถีว่ทิยุในย่าน

ความถีว่ทิย ุ2 072-2 075.5 kHz ตามขอ้ 52.165 

5.106 ในเขตภมูภิาค 2 และ 3 สถานีในกจิการประจําทีซ่ ึง่ตดิต่อสือ่สารภายในเขตแดน

ของประเทศโดยใชกํ้าลังเฉลีย่ไมเ่กนิ 50 วัตต ์อาจใชค้วามถีว่ทิยุระหว่าง 2 065 

kHz และ 2 107 kHz ไดโ้ดยตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการ

เคลือ่นทีท่างทะเล ในการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิย ุสํานักงานวทิยคุมนาคมควร

คํานงึถงึขอ้กําหนดดังกลา่วนี้ดว้ย 

5.107 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดอีาระเบยี เอรเิทรยี เอธโิอเปีย อรัิก สาธารณรัฐ

สังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบยี เลโซโท โซมาเลยี และสวาซแิลนด ์กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 2 160-2 170 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที่

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทาง

บนิพาณิชย์ สถานีในกิจการดังกล่าวนี้ตอ้งใชกํ้าลังเฉลี่ยไม่เกิน 50 วัตต ์

(WRC-03) 

5.108 ความถีค่ลืน่พาห ์2 182 kHz เป็นความถีว่ทิยสุากลเพือ่แจง้เหตปุระสบภัย โดยใช ้

วิทยุโทรศัพท์ การใชค้วามถี่ว ิทยุ 2 173.5-2 190.5 kHz มีเงื่อนไขตาม

มาตรา 31 และมาตรา 52 (WRC-07) 

5.109 ความถีว่ทิยุ 2 187.5 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 

kHz และ 16 804.5 kHz เป็นความถีว่ทิยสุากลเพือ่แจง้เหตุประสบภัย โดยใชว้ธิี

ดจิติอลในการเรยีกอยา่งจําเพราะเจาะจง การใชค้วามถีว่ทิยุดังกล่าวนี้มเีงื่อนไข

ตามมาตรา 31 
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5.110 ความถีว่ทิยุ 2 174.5 kHz, 4 177.5 kHz, 6 268 kHz, 8 376.5 kHz, 12 520 

kHz และ 16 695 kHz เป็นความถีว่ทิยุสากลเพือ่แจง้เหตุประสบภัย โดยใชโ้ทร

เลขแบบแถบความถี่แคบซึง่พมิพ์ไดโ้ดยตรง การใชค้วามถี่วทิยุดังกล่าวนี้มี

เงือ่นไขตามมาตรา 31 

5.111 การใชค้วามถีค่ลืน่พาห ์2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz และ

ความถีว่ทิยุ 121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz และ 243 MHz อาจใชใ้น

ปฏบิัตกิารคน้หาและชว่ยเหลอืในกรณีทีเ่กีย่วกับยานอวกาศทีม่บีุคลากรอยู่ดว้ย 

การใชค้วามถีว่ทิยมุเีงือ่นไขตามมาตรา 31 

 ขอ้กําหนดขา้งตน้ใชก้ับความถีว่ทิย ุ10 003 kHz, 14 993 kHz และ 19 993 kHz 

ดว้ย ซึง่ในกรณีนี้ ตอ้งแพร่คลื่นภายในชว่ง  3 kHz ของความถี่วทิยุแต่ละ

ความถี ่(WRC-07) 

5.112 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในเดนมารก์ มอลตา เซอรเ์บยี และศรลีังกา กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 2 194-2 300 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดย

จัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 

5.113 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 300-2 495 kHz (2 300-2 498 kHz ในเขตภูมภิาค 1) 

3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz และ 5 005-5 060 kHz ในกจิการกระจาย

เสยีง มเีงือ่นไขตามขอ้ 5.16 ถงึ 5.20, 5.21 และ 23.3 ถงึ 23.10 

5.114 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในเดนมารก์ อรัิก มอลตา และเซอรเ์บยี กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 2 502-2 625 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดย

จัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 

5.115 สถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลซึง่เป็นสถานีในการปฏบิัตกิารร่วมเพือ่คน้หา

และช่วยเหลืออาจใชค้วามถี่คลื่นพาห์ (ความถี่อา้งองิ) 3 023 kHz และ 

5 680 kHz ไดต้ามมาตรา 31 (WRC-07) 

5.116 หน่วยงานของรัฐควรอนุญาตใหใ้ชย้่านความถีว่ทิยุ 3 155-3 195 kHz เพือ่ใหม้ี

ช่องความถี่ว ิทยุที่ใชร้่วมกันทั่วโลกสําหรับเครื่องช่วยฟังไรส้ายกําลังตํ่ า 

หน่วยงานของรัฐอาจจัดสรรชอ่งความถีว่ทิยุเพิม่เตมิสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าวใน

ย่านความถีว่ทิยุระหว่าง 3 155 kHz และ 3 400 kHz ใหเ้หมาะสมกับความ

ตอ้งการในแตล่ะพืน้ที ่

 ความถีว่ทิยใุนชว่ง 3 000 kHz ถงึ 4 000 kHz เป็นความถีว่ทิยทุีเ่หมาะสมสําหรับ

เครือ่งชว่ยฟังซึง่ออกแบบใหใ้ชภ้ายในสนามเหนี่ยวนําในระยะใกล ้ๆ  

5.117 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในโกตดวัิวร ์เดนมารก์ อยีปิต ์ไลบเีรยี มอลตา เซอรเ์บยี 

ศรลีังกา และโตโก กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 155-3 200 kHz สําหรับกจิการ
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ประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีโ่ดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นที่

ทางการบนิ (WRC-07)  

5.118 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสหรัฐอเมรกิา เม็กซโิก เปรู และอุรุกวัย กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 3 230-3 400 kHz สําหรับกจิการวทิยุหาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการรอง (WRC-03) 

5.119 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในฮอนดูรัส เม็กซโิก และเปรู กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

3 500-3 750 kHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก (WRC-07) 

5.122 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในโบลเิวยี ชลิ ี เอกวาดอร ์ ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 750-4 000 kHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการ

เคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-

07) 

5.123 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบอตสวานา เลโซโท มาลาวี โมซัมบกิ นามเิบีย 

แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์แซมเบยี และซมิบับเว กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 900-

3 950 kHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับ

ขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.125 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในกรนีแลนด ์ กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 950-4 000 kHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก สถานีวทิยุกระจายเสยีง

ในยา่นความถีว่ทิยุนี้ตอ้งใชกํ้าลังสง่เท่าทีม่คีวามจําเป็นในการใหบ้รกิารกระจาย

เสยีงภายในประเทศ และตอ้งไมเ่กนิ 5 กโิลวัตต ์ในทกุกรณี 

5.126 ในเขตภมูภิาค 3 สถานีในกจิการตา่งๆ ในยา่นความถีว่ทิย ุ3 995-4 005 kHz อาจ

สง่ความถีม่าตรฐานและสญัญาณเวลาได ้

5.127 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 4 000-4 063 kHz ในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล จํากัด

เฉพาะสถานีเรือที่ตดิต่อสือ่สารโดยใชว้ทิยุโทรศัพท์ (ดูขอ้ 52.220 และ

ภาคผนวก 17) 

5.128 สถานีในกจิการประจําทีอ่าจใชค้วามถีว่ทิย ุ(โดยไดรั้บการยกเวน้) ในย่านความถี่

วทิยุ 4 063-4 123 kHz และ 4 130-4 438 kHz ในการตดิต่อสือ่สารภายในเขต

แดนของประเทศ โดยใชกํ้าลังเฉลีย่ไม่เกนิ 50 วัตต ์ทัง้นี้ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ

รบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล  ในอัฟกานิสถาน อารเ์จนตนิา 

อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส บอตสวานา บูร์กนิาฟาโซ สาธารณรัฐ

แอฟรกิากลาง จีน สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย อนิเดยี คาซัคสถาน มาล ีไนเจอร ์

ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน ชาด เตริก์เมนิสถาน และยูเครน ใหส้ถานีในกจิการ



 - 141 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

ประจําทีซ่ ึง่ใชกํ้าลังเฉลีย่ไม่เกนิ 1 กโิลวัตต ์ ใชย้่านความถีว่ทิยุ 4 063-4 123 

kHz, 4 130-4 133 kHz และ 4 408-4 438 kHz ไดโ้ดยมเีงื่อนไขว่า สถานีใน

กจิการประจําทีต่อ้งตัง้หา่งจากฝ่ังอยา่งนอ้ย 600 ก.ม. และตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ

รบกวนอยา่งรนุแรงตอ่กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล (WRC-07) 

5.130 การใชค้วามถีค่ลืน่พาห ์ 4 125 kHz และ 6 215 kHz มเีงื่อนไขตามมาตรา 31 

และมาตรา 52 (WRC-07) 

5.131 กําหนดใหใ้ชค้วามถีว่ทิยุ 4 209.5 kHz เฉพาะการสง่ของสถานีฝ่ัง เพือ่การแจง้

เตอืนในการนําทางและการอตุนุยิมวทิยา รวมทัง้แจง้ขา่วสารดว่นไปยังเรอืโดยใช ้

เทคนคิแบบแถบความถีแ่คบซึง่พมิพส์ารไดโ้ดยตรง (WRC-97) 

5.132 ความถีว่ทิยุ 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806.5 

kHz, 19 680.5 kHz, 22 376 kHz และ 26 100.5 kHz เป็นความถีว่ทิยุสากล

เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล (MSI: Maritime Safety 

Information) (ดภูาคผนวก 17) 

5.133 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอรเ์จีย คาซัคสถาน ลัตเวยี ลทิัวเนีย อุซเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน ทาจกิิ

สถาน เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 5 130-5 250 kHz 

สําหรับกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) ซึง่ไม่รวมถงึกจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 

5.134 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 

kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 

13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz และ 

18 900-19 020 kHz ในกจิการกระจายเสยีงตอ้งปฏบิัตติามมาตรา 12 โดยขอให ้

ห น่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ แพร่ ค ลื่ น ใ น ร ะบบดิจิต อล  ตามข ้อมติที่  517 

(Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.136 การกําหนดเพิม่เตมิ:  สถานีในกจิการประจําที ่(ในเขตภูมภิาคทุกเขต) ในกจิการ

เคลือ่นทีท่างบก (ในเขตภูมภิาค 1) ในกจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้กจิการเคลือ่นที่

ทางการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์(ในเขตภูมภิาค  2 และ 3) อาจใชค้วามถีว่ทิยุ

ในยา่นความถีว่ทิย ุ5 900-5 950 kHz ตดิต่อสือ่สารภายในเขตแดนของประเทศ 

โดยมเีงือ่นไขวา่ ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการกระจายเสยีง 

ซึง่การใชค้วามถีว่ทิยุในกจิการต่างๆดังกล่าว หน่วยงานของรัฐควรใชกํ้าลังตํ่า

ทีส่ดุ และคํานงึถงึการใชค้วามถีว่ทิยตุามฤดกูาลของกจิการกระจายเสยีง (WRC-

07) 
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5.137 ภายใตเ้งือ่นไขวา่ การใชค้วามถีว่ทิยุตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ

กจิการเคลือ่นทีท่างทะเล สถานีในกจิการประจําทีซ่ ึง่ตดิต่อสือ่สารภายในเขต

แดนของประเทศ โดยใชกํ้าลังเฉลีย่ไม่เกนิ 50 วัตต ์อาจใชค้วามถีว่ทิยุ (โดย

ไดรั้บการยกเวน้) ในย่านความถีว่ทิยุ 6 200-6 213.5 kHz และ 6 220.5-6 525 

kHz kHz ได ้ซึง่สํานักงานวทิยคุมนาคมจะคํานงึถงึเงื่อนไขดังกล่าวขา้งตน้เมือ่มี

การแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิย ุ

5.138 กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุดังตอ่ไปนี้ 

  6 765-6 795 kHz  (ความถีก่ ึง่กลาง 6 780 kHz) 

 433.05-434.79 MHz (ความถีก่ ึง่กลาง 433.92 MHz) ในเขตภมูภิาค 1 

ยกเวน้ในประเทศตา่งๆ ตามขอ้ 5.280 

  61-61.5 GHz  (ความถีก่ ึง่กลาง 61.25 GHz) 

  122-123 GHz  (ความถีก่ ึง่กลาง 122.5 GHz) และ 

  244-246 GHz  (ความถีก่ ึง่กลาง 245 GHz) 

 สําหรับการประยกุตใ์ชพ้ลังงานความถีว่ทิยใุนดา้นอตุสาหกรรม วทิยาศาสตร ์และ

การแพทย์ (ไอเอสเอ็ม) การประยุกต์ใชไ้อเอสเอ็มในย่านความถี่ว ิทยุนี้ตอ้ง

เป็นไปตามทีห่น่วยงานของรัฐกําหนด และเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกับหน่วยงาน

ของรัฐที่อาจไดรั้บผลกระทบ  ในการใชย้่านความถี่วทิยุตามขอ้กําหนดนี้ 

หน่วยงานของรัฐตอ้งคํานึงถงึขอ้เสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.138A กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 6 765-7 000 kHz สําหรับกจิการประจําที ่โดยจัดเป็น

กจิการหลัก และสําหรับกจิการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกจิการรอง  การ

กําหนดดังกลา่วนี้ กําหนดจนถงึวันที ่29 มนีาคม 2552 หลังจากวันที ่29 มนีาคม 

2552 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 6 765-7 000 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ

ในเสน้ทางบนิพาณชิย ์(WRC-03) 

5.139 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:   ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอรเ์จีย คาซัคสถาน ลัตเวยี ลทิัวเนีย มองโกเลยี อุซเบกสิถาน   ครีก์ซี

สถาน ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 6 765-

7 000 kHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดู

ขอ้ 5.33) จนถงึวันที ่29 มนีาคม 2552 (WRC-07) 
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5.140 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแองโกลา อรัิก เคนยา รวันดา โซมาเลยี และโตโก 

กําหนดย่านความถี่วทิยุ 7 000-7 050 kHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.141 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในอยีปิต ์เอรเิทรยี เอธโิอเปีย กนิี สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลิเบีย และมาดากัสการ์ กําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 7 000-

7 050 kHz สําหรับกจิการประจําที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-97) 

5.141A การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอซุเบกสิถาน และครีก์ซีสถาน กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 7 

000-7 100 kHz และ 7 100-7 200 kHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการ

เคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-03) 

5.141B การกําหนดเพิ่ม เติม:  หลังจากวันที่ 29 มีนาคม  2552 ในแอลจีเรีย 

ซาอุดอีาระเบยี ออสเตรเลยี บาหเ์รน บอตสวานา บรูไนดารุสซาลาม จีน คอโม

โรส สาธารณรัฐเกาหล ี         ดโีกการเ์ซยี จบิตู ีอยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เอ

รเิทรยี อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน คูเวต สาธารณรัฐ

สงัคมนยิมประชาชนอาหรับลเิบยี โมร็อกโก มอรเิตเนีย นวิซแีลนด ์โอมาน ปาปัว

นิวกนิี กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สงิคโปร ์ซดูาน ตูนิเซยี เวยีดนาม และ

เยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 7 100-7 200 kHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์(WRC-03) 

5.141C ในเขตภูมภิาค 1 และ 3 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 7 100-7 200 kHz สําหรับ

กจิการกระจายเสยีง โดยจัดเป็นกจิการหลัก จนถงึวันที ่29 มนีาคม 2552 (WRC-

03) 

5.142 กจิการวทิยุสมัครเล่นในเขตภูมภิาค 2 ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 7 100-7 300 kHz 

ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กจิการกระจายเสยีงในเขตภูมภิาค 1 และในเขตภูมภิาค 3 

จนถงึวันที่ 29 มีนาคม 2552 หลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2552 กิจการวทิยุ

สมัครเล่นในเขตภูมภิาค 2 ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 7 200-7 300 kHz ตอ้งไม่เป็น

อปุสรรคตอ่กจิการกระจายเสยีงในเขตภมูภิาค 1 และในเขตภมูภิาค 3 (WRC-03) 

5.143 การกําหนดเพิม่เตมิ:  สถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีท่างบกอาจใช ้

ความถีว่ทิยใุนยา่นความถีว่ทิย ุ7 300-7 350 kHz ในการตดิตอ่สือ่สารภายในเขต

แดนของประเทศได ้โดยมเีงือ่นไขวา่ ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงต่อ

กจิการกระจายเสยีง การใชค้วามถีว่ทิยใุนกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีท่าง

บก หน่วยงานของรัฐควรใชกํ้าลังตํ่าที่สดุ และคํานึงถงึการใชค้วามถี่วทิยุตาม

ฤดกูาลของกจิการกระจายเสยีง (WRC-07) 
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5.143A ในเขตภมูภิาค 3 กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ7 350-7 450 kHz สําหรับกจิการประจํา

ที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก และสําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบก โดยจัดเป็นกจิการ

รอง  การกําหนดดังกลา่วนี้ กําหนดจนถงึวันที ่29 มนีาคม 2552 หลังจากวันที ่29 

มนีาคม 2552 สถานีในกจิการดังกล่าวขา้งตน้อาจใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถี่

วทิยุนี้ตดิต่อสือ่สารภายในเขตแดนของประเทศได ้ โดยมีเงื่อนไขว่า ตอ้งไม่

ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการกระจายเสยีง การใชค้วามถี่วทิยุใน

กจิการประจําที ่และกจิการเคลือ่นที ่หน่วยงานของรัฐควรใชกํ้าลังตํ่าทีส่ดุ และ

คํานงึถงึการใชค้วามถีว่ทิยตุามฤดกูาลของกจิการกระจายเสยีง (WRC-03) 

5.143B ในเขตภมูภิาค 1 กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ7 350-7 450 kHz สําหรับกจิการประจํา

ที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก และสําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบก โดยจัดเป็นกจิการ

รอง  การกําหนดดังกลา่วนี้ กําหนดจนถงึวันที ่29 มนีาคม 2552 หลังจากวันที ่29 

มนีาคม 2552 สถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีท่างบก อาจใชค้วามถี่

วทิยุในย่านความถีว่ทิยุ 7 350-7 450 kHz ตดิต่อสือ่สารภายในเขตแดนของ

ประเทศได ้โดยมเีงื่อนไขว่า ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการ

กระจายเสียง สถานีแต่ละสถานีตอ้งใชกํ้าลังส่งออกอากาศรวมไม่เกิน 

24 dBW (WRC-03) 

5.143C การกําหนดเพิ่มเติม:  หลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2552 ในแอลจีเรีย 

ซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน คอโมโรส จบิตู ีอยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สาธารณรัฐ

อสิลามอหิร่าน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย จอร์แดน คูเวต 

โมร็อกโก มอรเิตเนีย โอมาน กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ซดูาน ตูนิเซยี และ

เยเมน กําหนดย่านความถี่วทิยุ 7 350-7 400 kHz และ 7 400-7 450 kHz 

สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.143D ในเขตภมูภิาค 2 กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ7 350-7 400 kHz สําหรับกจิการประจํา

ที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก และสําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบก โดยจัดเป็นกจิการ

รอง  การกําหนดดังกลา่วนี้ กําหนดจนถงึวันที ่29 มนีาคม 2552 หลังจากวันที ่29 

มนีาคม 2552 สถานีในกจิการดังกล่าวขา้งตน้อาจใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถี่

วทิยุนี้ตดิต่อสือ่สารภายในเขตแดนของประเทศได ้ โดยมีเงื่อนไขว่า ตอ้งไม่

ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการกระจายเสยีง การใชค้วามถีว่ทิยุใน

กจิการประจําที ่และกจิการเคลือ่นทีท่างบก หน่วยงานของรัฐควรใชกํ้าลังตํ่าทีส่ดุ 

และคํานงึถงึการใชค้วามถีว่ทิยตุามฤดกูาลของกจิการกระจายเสยีง (WRC-03) 

5.143E กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 7 450-8 100 kHz สําหรับกจิการประจําที ่โดยจัดเป็น

กจิการหลัก และสําหรับกจิการเคลื่อนที่ทางบก โดยจัดเป็นกจิการรอง  การ

กําหนดดังกลา่วนี้ กําหนดจนถงึวันที ่29 มนีาคม 2552 (WRC-03) 
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5.144 ในเขตภมูภิาค 3 สถานีในกจิการตา่งๆ ในยา่นความถีว่ทิย ุ7 995-8 005 kHz อาจ

สง่ความถีม่าตรฐานและสญัญาณเวลาได ้

5.145 การใชค้วามถีค่ลืน่พาห ์ 8 291 kHz, 12 290 kHz และ 16 420 kHz มเีงื่อนไข

ตามมาตรา 31 และมาตรา 52 (WRC-07) 

5.146 การกําหนดเพิม่เตมิ:  สถานีในกจิการประจําทีอ่าจใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถี่

วทิยุ 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-

15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz และ 18 900-19 020 kHz ตดิต่อสือ่สาร

ภายในเขตแดนของประเทศได ้ โดยมเีงื่อนไขว่า ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวน

อย่างรุนแรงต่อกิจการกระจายเสียง การใชค้วามถี่ว ิทยุในกิจการประจําที ่

หน่วยงานของรัฐควรใชกํ้าลังตํ่าทีส่ดุ และคํานึงถงึการใชค้วามถีว่ทิยุตามฤดูกาล

ของกจิการกระจายเสยีง (WRC-07) 

5.147 สถานีในกจิการประจําทีอ่าจใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถีว่ทิยุ 9 775-9 900 kHz, 

11 650-11 700 kHz และ 11 975-12 050 kHz ตดิต่อสือ่สารภายในเขตแดน

ของประเทศได ้ โดยมีเงื่อนไขว่า ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ

กจิการกระจายเสยีง สถานีแต่ละสถานีตอ้งใชกํ้าลังส่งออกอากาศรวมไม่เกิน 

24 dBW  

5.149 การจัดสรรคลืน่ความถีใ่หส้ถานีในกจิการตา่งๆ ในยา่นความถีว่ทิยดุังตอ่ไปนี้ 

13 360-13 410 kHz, 

25 550-25 670 kHz, 

37.5-38.25 MHz, 

73-74.6 MHz  

  ในเขตภมูภิาค 1 และ 3, 

150.05-153 MHz 

  ในเขตภมูภิาค 1, 

322-328.6 MHz, 

406.1-410 MHz, 

608-614 MHz 

ในเขตภมูภิาค 1 และ 3, 

1 330-1 400 MHz, 

3 345.8-3 352.5 MHz, 

4 825-4 835 MHz, 

4 950-4 990 MHz, 

4 990-5 000 MHz, 

6 650-6 675.2 MHz, 

10.6-10.68 GHz, 

14.47-14.5 GHz, 

22.01-22.21 GHz, 

22.21-22.5 GHz, 

22.81-22.86 GHz, 

23.07-23.12 GHz, 

31.2-31.3 GHz, 

92-94 GHz, 

94.1-100 GHz, 

102-109.5 GHz, 

111.8-114.25 GHz, 

128.33-

128.59 GHz, 

129.23-

129.49 GHz, 

130-134 GHz, 

136-148.5 GHz, 

151.5-158.5 GHz, 

168.59-

168.93 GHz, 
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1 610.6-1 613.8 MHz, 

1 660-1 670 MHz, 

1 718.8-1 722.2 MHz, 

2 655-2 690 MHz, 

3 260-3 267 MHz, 

3 332-3 339 MHz, 

31.5-31.8 GHz 

ในเขตภมูภิาค 1 และ 3, 

36.43-36.5 GHz, 

42.5-43.5 GHz, 

48.94-49.04 GHz, 

76-86 GHz, 

171.11-

171.45 GHz, 

172.31-

172.65 GHz, 

173.52-

173.85 GHz, 

195.75-

196.15 GHz, 

209-226 GHz, 

241-250 GHz, 

252-275 GHz, 

 หน่วยงานของรัฐควรดําเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆทัง้หมดทีป่ฏบิัตไิด ้เพือ่คุม้ครอง

ป้องกันกจิการวทิยุดาราศาสตร์จากการรบกวนอย่างรุนแรง การแพร่คลื่นของ

สถานีอากาศยานหรอืสถานีอวกาศอาจรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการวทิยุดารา

ศาสตร ์(ดขูอ้ 4.5 ขอ้ 4.6 และ มาตรา 29) (WRC-07) 

5.150 กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุดังตอ่ไปนี้ 

  13 553-13 567 kHz  (ความถีก่ ึง่กลาง 13 560 kHz) 

  26 957-27 283 kHz  (ความถีก่ ึง่กลาง 27 120 kHz) 

  40.66-40.70 MHz             (ความถีก่ ึง่กลาง 40.68 MHz) 

  902-928 MHz   ในเขตภมูภิาค 2 (ความถีก่ ึง่กลาง 915 MHz) 

  2 400-2 500 MHz             (ความถีก่ ึง่กลาง 2 450 MHz) 

  5 725-5 875 MHz             (ความถีก่ ึง่กลาง 5 800 MHz) และ 

  24-24.25 GHz   (ความถีก่ ึง่กลาง 24.125 GHz) 

 สําหรับการประยกุตใ์ชพ้ลังงานความถีว่ทิยใุนดา้นอตุสาหกรรม วทิยาศาสตร ์และ

การแพทย์ (ไอเอสเอ็ม) กจิการวทิยุคมนาคมในย่านความถี่วทิยุดังกล่าวตอ้ง

ยอมรับการรบกวนอย่างรุนแรงซึง่อาจมีสาเหตุจากการใชอุ้ปกรณ์ไอเอสเอ็ม 

อปุกรณ์ไอเอสเอ็มทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยดุังกลา่วนี้อยูภ่ายใตข้อ้ 15.13 

5.151 การกําหนดเพิม่เตมิ:  สถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ยกเวน้กจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์อาจใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถีว่ทิย ุ
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13 570-13 600 kHz และ 13 800-13 870 kHz ตดิต่อสือ่สารภายในเขตแดน

ของประเทศได  ้โดยมีเงื่อนไขว่า ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ

กจิการกระจายเสยีง การใชค้วามถีว่ทิยใุนกจิการตา่งๆ ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ

ควรใชกํ้าลังตํ่าที่สุด และคํานึงถงึการใชค้วามถี่ว ิทยุตามฤดูกาลของกจิการ

กระจายเสยีง (WRC-07) 

5.152 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน จีน โกตดวัิวร ์ สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอรเ์จยี สาธารณรัฐอสิลามอหิรา่น คาซคัสถาน อซุเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน 

ทาจกิสิถาน เตริก์เมนสิถาน และยเูครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 14 250-14 350 

kHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก สถานีในกจิการประจําที่

ตอ้งใชกํ้าลังสง่ออกอากาศไมเ่กนิ 24 dBW (WRC-03) 

5.153 ในเขตภูมภิาค 3 สถานีในกจิการต่างๆ ในย่านความถีว่ทิยุ 15 995-16 005 kHz 

อาจสง่ความถีม่าตรฐานและสญัญาณเวลาได ้

5.154 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย 

คาซคัสถาน    ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่าน

ความถีว่ทิย ุ18 068-18 168 kHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก  เพื่อใชภ้ายในเขตแดนของประเทศโดยใชกํ้าลังยอดคลื่นไม่เกิน 

1 กโิลวัตต ์(WRC-03) 

5.155 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซยี 

จอรเ์จีย        คาซัคสถาน มอลโดวา มองโกเลยี อุซเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน 

สโลวะเกยี ทาจกิสิถาน       เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

21 850-21 870 kHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณิชย์

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.155A ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย คาซัคสถาน 

มอลโดวา มองโกเลยี อซุเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี ทาจกิสิถาน เตริก์เม

นิสถาน และยูเครน   การใชย้่านความถีว่ทิยุ 21 850-21 870 kHz ในกจิการ

ประจําที่ จํากัดเฉพาะงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบนิของอากาศยาน 

(WRC-07) 

5.155B กจิการประจําที ่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 21 870-21 924 kHz ในงานเกีย่วกับความ

ปลอดภัยทางการบนิของอากาศยาน 

5.156 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในไนจีเรยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 22 720-23 200 kHz 

สําหรับกจิการช่วยอุตุนิยมวทิยา (เครื่องส่งวทิยุอัตโนมัต ิเพื่อส่งขอ้มูลทาง

อตุนุยิมวทิยา) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 



 - 148 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

5.156A การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ23 200-23 350 kHz ในกจิการประจําที ่จํากัดเฉพาะงาน

เกีย่วกับความปลอดภัยทางการบนิของอากาศยาน  

5.157 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 23 350-24 000 kHz ในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล จํากัด

เฉพาะวทิยโุทรเลขระหวา่งเรอื 

5.160 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบอตสวานา บุรุนด ี เลโซโท มาลาว ี สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยคองโก รวันดา และสวาซแิลนด ์ กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 41-44 

MHz สําหรับกิจการวิทยุนําทางทางการบินดว้ย โดยจัดเป็นกิจการหลัก 

(WRC-2000) 

5.161 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสาธารณรัฐอสิลามอหิรา่น และญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถี่

วทิย ุ41-44 MHz สําหรับกจิการวทิยหุาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็นเป็นกจิการรอง 

5.162 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 44-

47 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก 

5.162A การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี ออสเตรยี เบลเยยีม บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา 

จีน วาตกิัน เดนมารก์ สเปน เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซยี ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส 

ไอรแ์ลนด ์ไอซแ์ลนด ์อติาล ีลัตเวยี สาธารณรัฐมาซโิดเนียภายใตย้โูกสลาเวยีใน

อดตี ลกิเตนสไตน์ ลทิัวเนีย ลักเซมเบริ์ก โมนาโก มอนเตเนโกร นอรเ์วย ์

เนเธอรแ์ลนด ์ โปแลนด ์ โปรตุเกส สโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก     สหราช

อาณาจักร เซอรเ์บยี สโลวเีนีย สวเีดน และสวติเซอรแ์ลนด ์ กําหนดย่านความถี่

วทิยุ 46-68 MHz สําหรับกจิการวทิยุหาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

จํากัดเฉพาะเรดาร์ตรวจความเร็วและทศิทางลม ตามขอ้มตทิี่ 217 (WRC-

97) (WRC-07) 

5.163 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย ฮังการ ี

คาซัคสถาน ลัตเวยี ลทิัวเนีย มอลโดวา อุซเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี 

สาธารณรัฐเชก็ ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

47-48.5 MHz และ 56.5-58 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที่

ทางบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-07) 

5.164 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในการกําหนดย่านความถีว่ทิยุสําหรับกจิการเคลือ่นทีท่าง

บก โดยจัดเป็นกจิการหลักนั้น ในแอลเบเนีย เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยยีม 

บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา     บอตสวานา บัลแกเรยี โกตดวัิวร ์เดนมารก์ สเปน 

เอสโตเนีย ฟินแลนด ์ ฝร่ังเศส กาบอง กรซี ไอรแ์ลนด ์ อสิราเอล อติาล ี

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน เลบานอน ลกิเตนสไตน์ 
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ลักเซมเบริก์ มาดากัสการ ์มาล ีมอลตา โมร็อกโก มอรเิตเนีย โมนาโก        มอน

เตเนโกร ไนจีเรยี นอรเ์วย ์ เนเธอรแ์ลนด ์ โปแลนด ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรีย 

โรมาเนีย สหราชอาณาจักร เซอร์เบยี สโลวีเนีย สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์

สวาซแิลนด ์ชาด โตโก ตูนิเซยี และตุรก ีกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 47-68 MHz,  

ในแอฟรกิาใต ้กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 47-50 MHz,  ในสาธารณรัฐเช็ก กําหนด

ยา่นความถีว่ทิยุ 66-68 MHz และในลัตเวยีและลทิัวเนียกําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

48.5-56.5 MHz สถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างบกในประเทศตา่งๆ ดังกลา่วตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานี

วทิยุกระจายเสยีงและสถานีวทิยุโทรทัศน์ทัง้สถานีที่ตัง้อยู่แลว้และสถานีที่ได ้

วางแผนไวแ้ลว้ในประเทศอืน่ๆ (WRC-07) 

5.165 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแองโกลา แคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก มาดากัสการ ์

โมซมับกิ โซมาเลยี ซดูาน แทนซาเนีย และชาด กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 47-68 

MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่

ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  

5.166 การกําหนดเผื่อเลือก:  ในนิวซแีลนด์ กําหนดย่านความถี่วทิยุ 50-51 MHz 

สําหรับกจิการประจําที ่กจิการเคลือ่นที ่กจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทัศน์ 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก และกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 53-54 MHz สําหรับกจิการ

ประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.167 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในบังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม อนิเดยี สาธารณรัฐ

อสิลามอหิรา่น ปากสีถาน สงิคโปร ์และประเทศไทย กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 50-

54 MHz สําหรับกจิการประจําที ่กจิการเคลือ่นที ่กจิการกระจายเสยีง และกจิการ

โทรทัศน์ โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.167A การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอนิโดนีเซยี กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ50-54 MHz สําหรับ

กจิการประจําที่ กจิการเคลือ่นที ่กจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทัศน์ดว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.168 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรเลยี จนี และสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

เกาหลี กําหนดย่านความถี่วทิยุ 50-54 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงและ

กจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.169 การกําหนดเผื่อเลือก:  ในบอตสวานา บุรุนดี เลโซโท มาลาวี นามเิบีย 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก รวันดา แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์แซมเบยี และ

ซมิบับเว กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 50-54 MHz สําหรับกจิการวทิยุสมัครเล่น โดย

จัดเป็นกจิการหลัก 
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5.170 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในนวิซแีลนด ์กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 51-53 MHz สําหรับ

กจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.171 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบอตสวานา บุรุนด ี เลโซโท มาลาว ี มาล ี นามเิบีย 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก รวันดา แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์และซมิบับเว 

กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 54-68 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที่

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  

5.172 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพน้ทะเลของ

ฝร่ังเศสในเขตภูมภิาค 2 กายอานา จาไมกา และเม็กซโิก กําหนดย่านความถี่

วทิย ุ54-68 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดขูอ้ 5.33) 

5.173 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน:  ในเขตแดนชุมชนและจังหวัดโพน้ทะเลของ

ฝร่ังเศสในเขตภูมภิาค 2 กายอานา จาไมกา และเม็กซโิก กําหนดย่านความถี่

วทิย ุ68-72 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดขูอ้ 5.33) 

5.175 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซยี 

จอรเ์จยี คาซคัสถาน มอลโดวา อซุเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิ

สถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 68-73 MHz และ 76-87.5 MHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกจิการหลัก ในลัตเวยี

และลทิัวเนีย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 68-73 MHz และ 76-87.5 MHz สําหรับ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ การดําเนินกจิการต่างๆ ในประเทศอืน่ๆ 

และการดําเนนิกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ในประเทศต่างๆ ขา้งตน้

ขึน้กับขอ้ตกลงกับประเทศเพือ่นบา้นทีเ่กีย่วขอ้ง (WRC-07) 

5.176 การกําหนดเพิ่มเติม:  ในออสเตรเลีย จีน สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส ์

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีและซามัว กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ68-

74 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (WRC-07) 

5.177 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซยี 

จอรเ์จีย         คาซัคสถาน อุซเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิ

สถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 73-74 MHz สําหรับกจิการกระจาย

เสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใต ้

ขอ้ 9.21 (WRC-07) 
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5.178 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในโคลัมเบยี คอสตารกิา ควิบา เอลซัลวาดอร ์กัวเตมาลา 

กายอานา ฮอนดรัูส และนกิารากัว กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ73-74.6 MHz สําหรับ

กจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.179 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารสุ จนี สหพันธรัฐรัสเซยี 

จอรเ์จยี   คาซคัสถาน ลทิัวเนีย มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี  ทาจกิสิถาน 

เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 74.6-74.8 MHz และ 75.2-

75.4 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

จํากัดเฉพาะเครือ่งสง่ทีต่ัง้บนพืน้ดนิเทา่นัน้ (WRC-07) 

5.180 ความถี่วทิยุ 75 MHz เป็นความถี่วทิยุทีจั่ดสรรใหเ้ครือ่งส่งวทิยุบอกตําแหน่ง 

หน่วยงานของรัฐตอ้งไมจั่ดสรรคลืน่ความถีอ่ ืน่ๆประชดิกับชายขอบของแถบคลืน่

ป้องกันการรบกวน เนื่องจากทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์หรอืกําลังสง่ของสถานีอืน่ๆอาจ

เป็นสาเหตุของการรบกวนอย่างรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของ

เครือ่งสง่วทิยบุอกตําแหน่ง 

 ทัง้นี้ ควรใชค้วามพยายามทุกประการ เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของเครื่องรับ

ประจําอากาศยาน และจํากัดกําลังส่งของสถานีส่งที่ประชดิกับความถี่วทิย ุ

74.8 MHz และ 75.2 MHz 

5.181 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอยีปิต ์อสิราเอล และสาธารณรัฐอาหรับซเีรยี กําหนด

ยา่นความถีว่ทิย ุ74.8-75.2 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

รอง ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 และเพือ่ใหม้ั่นใจว่า จะไม่มกีารรบกวน

อยา่งรนุแรงตอ่สถานีในกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ สถานีในกจิการเคลือ่นทีจ่ะ

ดําเนินการในย่านความถี่วทิยุนี้ได ้ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวขอ้งไม่

ประสงคจ์ะใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ในกจิการนําทางทางการบนิอกีตอ่ไป (WRC-03) 

5.182 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซามัวตะวันตก กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 75.4-87 MHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.183 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจนี สาธารณรัฐเกาหล ี ญี่ปุ่ น ฟิลปิปินส ์และสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี กําหนดย่านความถี่วทิยุ 76-87 MHz สําหรับ

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.185 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในสหรัฐอเมรกิ เขตแดนชมุชนและจังหวัดโพน้

ทะเลของฝร่ังเศสในเขตภูมภิาค 2 กายอานา จาไมกา เม็กซโิก และปารากวัย 

กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 76-88 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่

โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) 
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5.187 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในแอลเบเนีย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 81-87.5 MHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกจิการหลัก และการ

ใชเ้ป็นไปตามบทบัญญัตขิองการประชมุเจนีวา พ.ศ. 2503 

5.188 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรเลีย กําหนดย่านความถี่วทิยุ 85-87 MHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก และ

ขึน้กับขอ้ตกลงเป็นการเฉพาะระหวา่งหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.190 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในโมนาโก กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 87.5-88 MHz สําหรับ

กจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใต ้

ขอ้ 9.21 (WRC-97) 

5.192 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจนีและสาธารณรัฐเกาหล ีกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 100-

108 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

(WRC-97) 

5.194 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอาเซอรไ์บจาน ครีก์ซีสถาน โซมาเลยี และเตริก์เมนิ

สถาน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 104-108 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดย

จัดเป็นกจิการรอง ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณิชย ์

(WRC-07) 

5.197 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในปากสีถานและสาธารณรัฐอาหรับซเีรีย กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 108-111.975 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

รอง ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 และเพือ่ใหม้ั่นใจว่า จะไม่มกีารรบกวน

อยา่งรนุแรงตอ่สถานีในกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ สถานีในกจิการเคลือ่นทีจ่ะ

ดําเนินการในย่านความถี่วทิยุนี้ได ้ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวขอ้งไม่

ประสงคจ์ะใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ในกจิการนําทางทางการบนิอกีตอ่ไป (WRC-07)  

5.197A การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ108-117.975 MHz สําหรับกจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณิชยด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก จํากัด

เฉพาะระบบทีดํ่าเนนิการตามมาตรฐานทางการบนิสากลซึง่เป็นทีย่อมรับ  การใช ้

งานดังกล่าวอยู่ภายใตข้อ้มตทิี ่413 (Rev.WRC-07)  การใชย้่านความถีว่ทิย ุ

108-112 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณิชย ์จํากัด

เฉพาะระบบทีป่ระกอบดว้ยเครือ่งสง่ทีต่ัง้บนพืน้ดนิและเครือ่งรับ โดยเป็นระบบที่

ดําเนินงานเกีย่วขอ้งกับขอ้มูลการนําทาง  เพือ่สนับสนุนการนําทางทางการบนิ

ตามมาตรฐานทางการบนิสากลซึง่เป็นทีย่อมรับ (WRC-07) 

5.200 ในยา่นความถีว่ทิยุ 117.975-137 MHz นั้น ความถีว่ทิยุ 121.5 MHz เป็นความถี่

วทิยทุีใ่ชแ้จง้เหตฉุุกเฉนิทางการบนิ ในกรณีจําเป็น ใหใ้ชค้วามถีว่ทิย ุ123.1 MHz 
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รว่มกับความถีว่ทิยุ 121.5 MHz สถานีเคลือ่นทีใ่นกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลอาจ

ใชค้วามถีว่ทิยดุังกลา่ว ตดิตอ่สือ่สารกับสถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิเพือ่

แจง้เหตุประสบภัยและเพื่อความปลอดภัย ภายใตเ้งื่อนไขตามมาตรา 31 

(WRC-07) 

5.201 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแองโกลา อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส บัลแกเรยี 

เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย ฮังการ ี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก 

ญี่ปุ่ น คาซัคสถาน ลัตเวยี มอลโดวา มองโกเลยี โมซัมบกิ อุซเบกสิถาน ปาปัว

นิวกนิี โปแลนด ์ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ทาจกิสิถาน 

เตริก์เมนสิถาน และยเูครน กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ132-136 MHz สําหรับกจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณิชยด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก  การ

จัดสรรคลืน่ความถีใ่หส้ถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

ตอ้งคํานึงถึงความถี่ว ิทยุที่จัดสรรใหส้ถานีในกจิการเคลื่อนที่ทางการบินใน

เสน้ทางบนิพาณชิย ์(WRC-97) 

5.202 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดอีาระเบยี อารเ์มเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส 

บัลแกเรยี     สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จยี สาธารณรัฐอสิลาม

อหิร่าน จอรแ์ดน ลัตเวยี  มอลโดวา โอมาน อุซเบกสิถาน โปแลนด ์สาธารณรัฐ

อาหรับซเีรยี ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ทาจกิสิถาน เตริก์

เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 136-137 MHz สําหรับกจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณิชยด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก  การ

จัดสรรคลืน่ความถีใ่หส้ถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์

ตอ้งคํานึงถึงความถี่ว ิทยุที่จัดสรรใหส้ถานีในกจิการเคลื่อนที่ทางการบินใน

เสน้ทางบนิพาณชิย ์(WRC-2000) 

5.204 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในอัฟกานิสถาน ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน 

บังกลาเทศ       บรูไนดารุสซาลาม จีน ควิบา สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์อนิเดยี 

อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก คูเวต มอนเตเนโกร โอมาน 

ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์กาตาร ์เซอรเ์บยี สงิคโปร ์ประเทศไทย และเยเมน กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 137-138 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีโ่ดย

จัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิใน

เสน้ทางบนิพาณชิย ์(WRC-07) 

5.205 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในอสิราเอลและจอรแ์ดน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

137-138 MHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลือ่นที่ โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดขูอ้ 5.33) ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  
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5.206 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส บัลแกเรยี 

อยีปิต ์สหพันธรัฐรัสเซยี ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส จอรเ์จยี กรซี คาซัคสถาน เลบานอน 

มอลโดวา มองโกเลยี อุซเบกสิถาน โปแลนด ์ครีก์ซีสถาน สาธารณรัฐอาหรับ

ซเีรยี สโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน และ

ยเูครน กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ137-138 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ

นอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) (WRC-2000) 

5.207 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรเลยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 137-144 MHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ตราบ

จนกว่ากิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์จะใชค้วามถี่ว ิทยุภายใตก้าร

กําหนดคลืน่ความถีสํ่าหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ระดับภูมภิาค

ได ้

5.208 การใชย้่านความถี่วทิยุ 137-138 MHz สําหรับกจิการเคลื่อนทีผ่่านดาวเทยีม 

ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A (WRC-97) 

5.208A ในการจัดสรรคลืน่ความถีใ่นย่านความถีว่ทิยุ 137-138 MHz, 387-390 MHz และ 

400.15-401 MHz ใหส้ถานีอวกาศในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม หน่วยงาน

ของรัฐตอ้งดําเนินการตามขั ้นตอนที่จําเป็นทัง้หมดที่ปฏบิัต ิได ้เพื่อคุม้ครอง

ป้องกันกจิการวทิยุดาราศาสตรท์ีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 150.05-153 MHz, 322-

328.6 MHz, 406.1-410 MHz และ 608-614 MHz จากการรบกวนอย่างรุนแรง 

อันเนื่องจากการแพร่คลืน่ทีไ่ม่พงึประสงค ์ระดับเริม่ตน้ของการรบกวนทีจ่ะสรา้ง

ความเสยีหายตอ่กจิการวทิยุดาราศาสตรนั์้น เสนอแนะไวใ้นขอ้เสนอแนะ ITU-R 

ทีเ่กีย่วขอ้ง(WRC-07) 

5.208B การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ

 137-138 MHz 

387-390 MHz 

400.15-401 MHz 

1 452-1 492 MHz 

1 525-1 610 MHz 

1 613.8-1 626.5 MHz 

2 655-2 690 MHz 

21.4-22 GHz 

 อยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่739 (Rev.WRC-07) (WRC-07)  
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5.209 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 399.9-400.05 MHz, 

400.15-401 MHz, 454-456  MHz และ 459-460 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่าน

ดาวเทยีม จํากัดเฉพาะระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่(WRC-97) 

5.210 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอติาล ี สาธารณรัฐเช็ก และสหราชอาณาจักร กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 138-143.6 MHz และ 143.65-144 MHz สําหรับกจิการวจัิย

อวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-07) 

5.211 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี ซาอุดอีาระเบยี ออสเตรยี บาหเ์รน เบลเยยีม 

เดนมารก์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ สเปน ฟินแลนด ์ กรซี ไอรแ์ลนด ์ อสิราเอล 

เคนยา คเูวต สาธารณรัฐ  มาซโิดเนียภายใตยู้โกสลาเวยีในอดตี เลบานอน ลกิ

เตนสไตน์ ลักเซมเบริก์ มาล ีมอลตา    มอนเตเนโกร นอรเ์วย ์ เนเธอรแ์ลนด ์

กาตาร ์สหราชอาณาจักร เซอรเ์บยี สโลวเีนีย โซมาเลยี สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์

แทนซาเนีย ตูนิเซยี และตุรก ี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 138-144 MHz สําหรับ

กจิการเคลือ่นทีท่างทะเลและกจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

(WRC-07) 

5.212 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในแองโกลา บอตสวานา บุรุนด ีแคเมอรูน สาธารณรัฐ

แอฟรกิากลาง สาธารณรัฐคองโก กาบอง แกมเบยี กานา กนิี อรัิก สาธารณรัฐ

สังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน เลโซโท ไลบเีรยี มาลาว ีโมซัมบกิ 

นามเิบยี โอมาน ยูกันดา สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สาธารณรัฐประชาธปิไตย

คองโก รวันดา เซยีรร์าลโีอน แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์ชาด โตโก แซมเบยี และ

ซมิบับเว กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 138-144 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.213 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 138-144 MHz สําหรับ

กจิการวทิยหุาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.214 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเอรเิทรยี เอธโิอเปีย เคนยา สาธารณรัฐมาซโิดเนีย

ภายใตย้โูกสลาเวยีในอดตี มอลตา มอนเตเนโกร เซอรเ์บยี โซมาเลยี ซดูาน และ

แทนซาเนีย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 138-144 MHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.216 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 144-146 MHz สําหรับ

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนินอกเสน้ทางบนิพาณชิยด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.217 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในอัฟกานสิถาน บังกลาเทศ ควิบา กายอานา และอนิเดยี 

กําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 146-148 MHz สําหรับกิจการประจําที่และกิจการ

เคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก 
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5.218 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 148-149.9 MHz สําหรับกจิการ

ปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลง

ภายใตข้อ้ 9.21 ความกวา้งแถบคลืน่ในการสง่เฉพาะปฏบิัตกิารใดปฏบิัตกิารหนึ่ง

ตอ้งไมเ่กนิ  25 kHz 

5.219 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 148-149.9 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมขึน้กับ

การประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ทัง้นี้ กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการดําเนินกจิการประจําที ่กจิการเคลื่อนที่ และ

กจิการปฏบิัตกิารอวกาศในยา่นความถีว่ทิย ุ148-149.9 MHz 

5.220 การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ149.9-150.05 MHz และ 399.9-400 .05 MHz ในกจิการ

เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ทัง้นี้ กจิการ

เคลือ่นทีผ่่านดาวเทียมตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการดําเนินกจิการ

วทิยุนําทางผ่านดาวเทยีมในย่านความถีว่ทิยุ 149.9-150.05 MHz และ 399.9-

400.05 MHz (WRC-97) 

5.221 ในแอลเบเนีย แอลจเีรยี เยอรมนี ซาอดุอีาระเบยี ออสเตรเลยี ออสเตรยี บาหเ์รน 

บังกลาเทศ บารเ์บโดส เบลารุส เบลเยยีม เบนิน บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา 

บอตสวานา                  บรูไนดารุสซาลาม บัลแกเรยี แคเมอรูน จีน ไซปรัส 

สาธารณรัฐคองโก  สาธารณรัฐเกาหล ี โกตดวัิวร ์ โครเอเชยี ควิบา เดนมารก์ 

อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เอรเิทรยี สเปน เอสโตเนีย เอธโิอเปีย สหพันธรัฐ

รัสเซยี ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส กาบอง กานา กรซี กนิี กนิีบสิเซา ฮังการ ีอนิเดยี 

สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ไอรแ์ลนด ์ไอซแ์ลนด ์อสิราเอล อติาล ีสาธารณรัฐ

สังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบยี จาไมกา ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน คาซัคสถาน เคนยา 

คูเวต สาธารณรัฐ    มาซโิดเนียภายใตยู้โกสลาเวยีในอดตี เลโซโท ลัตเวีย 

เลบานอน ลกิเตนสไตน์ ลทิัวเนีย     ลักเซมเบริ์ก มาเลเซยี มาล ี มอลตา 

มอรเิตเนีย มอลโดวา มองโกเลยี มอนเตเนโกร โมซัมบกิ นามเิบยี นอรเ์วย ์

นิวซแีลนด ์ โอมาน ยูกันดา อุซเบกสิถาน ปากสีถาน ปานามา ปาปัวนิวกนิี 

ปารากวัย เนเธอรแ์ลนด ์ฟิลปิปินส ์โปแลนด ์โปรตเุกส กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับ

ซเีรยี         ครีก์ซีสถาน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีสโลวะเกยี 

โรมาเนีย สหราชอาณาจักร เซเนกัล เซอรเ์บยี เซยีรร์าลโีอน สงิคโปร ์สโลวเีนีย 

ศรลีังกา แอฟรกิาใต ้ สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์ สวาซแิลนด ์ แทนซาเนีย ชาด 

ประเทศไทย โตโก ตองกา ตรนิแิดดและโตเบโก ตูนิเซยี ตุรก ียูเครน เวยีดนาม 

เยเมน แซมเบยี และซมิบับเว สถานีในกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทยีมในย่าน

ความถีว่ทิย ุ148-149.9 MHz ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงหรอืรอ้งขอ

สทิธิคุม้ครองการรบกวนจากสถานีในกจิการประจําที่หรือกิจการเคลื่อนที่ซ ึง่

ดําเนนิงานสอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่(WRC-07) 
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5.222 สถานีภาคพื้นดินในกิจการวิจัยอวกาศอาจรับคลื่นความถี่ซ ึง่ก ิจการวิทยุนํา

ทางผ่านดาวเทยีมแพรค่ลืน่ในย่านความถีว่ทิยุ 149.9-150.05 MHz และ 399.9-

400.05 MHz  

5.223 เนื่องจากการใชย้่านความถีว่ทิยุ 149.9-150.05 MHz ในกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการวทิยุนําทางผ่าน

ดาวเทยีม หน่วยงานของรัฐไมค่วรอาศัยความในขอ้ 4.4 ในการอนุญาตใหใ้ชย้า่น

ความถีว่ทิยดุังกลา่วในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่

5.224A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 149.9-150.05 MHz และ 399.9-400.05 MHz ในกจิการ

เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) จํากัดเฉพาะกจิการเคลือ่นทีท่างบกผ่าน

ดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) จนถงึวันที ่1 มกราคม 2558 (WRC-97) 

5.224B กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 149.9-150.05 MHz และ 399.9-400.05 MHz สําหรับ

กจิการวทิย ุ  นําทางผ่านดาวเทยีม จนถงึวันที ่1 มกราคม 2558 (WRC-97) 

5.225 การกําหนดเพิ่มเตมิ:  ในออสเตรเลียและอินเดีย กําหนดย่านความถี่ว ิทย ุ

150.05-153 MHz สําหรับกจิการวทิยดุาราศาสตรด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.226 ความถีว่ทิย ุ156.525 MHz เป็นความถีว่ทิยสุากลเพือ่แจง้เหตุประสบภัยและเพือ่

ความปลอดภัยในกจิการเคลื่อนที่ทางทะเลโดยใชว้ิทยุโทรศัพท์ ซึง่วิทยุ

โทรศัพท์นี้ใชว้ ิธีดจิิตอลในการเรียกอย่างจําเพราะเจาะจงการใชค้วามถี่วทิย ุ

156.625 MHz และแถบคลื่น 156.4875-156.5625 MHz มีเงื่อนไขตาม

มาตรา 31 มาตรา 52 และภาคผนวก 18   

 ความถีว่ทิยุ 156.8 MHz เป็นความถีว่ทิยุสากลเพือ่แจง้เหตุประสบภัยและเพือ่

ความปลอดภัยในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลโดยใชว้ทิยุโทรศัพท์ การใชค้วามถี่

วทิยุ 156.8 MHz และแถบคลื่น 156.7625-156.8375 MHz มีเงื่อนไขตาม

มาตรา 31 และภาคผนวก 18 

  ในย่านความถี่ว ิทยุ 156-156.4875 MHz, 156.5625-156.7625 MHz, 

156.8375-157.45 MHz, 160.6-160.975 MHz และ 161.475-162.05 MHz 

หน่วยงานของรัฐตอ้งใหค้วามสําคัญกับกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล โดยจัดสรรคลืน่

ความถี่ดังกล่าวใหส้ถานีในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลเท่านั้น (ดูมาตรา 31 

มาตรา 52 และภาคผนวก 18) 

 สถานีในกจิการอืน่ๆทีใ่ชค้วามถีว่ทิยใุนยา่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ควร หลกีเลีย่งพืน้ที่

ซ ึง่อาจก่อใหเ้กิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อการใชว้ิทยุโทรศัพท์ในกิจการ

เคลือ่นทีท่างทะเล  
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 วทิยุคมนาคมในเสน้ทางน้ําเสน้ทางต่างๆอาจใชค้วามถีว่ทิยุ 156.8 MHz และ 

156.525 MHz รวมทัง้อาจใชย้่านความถีว่ทิยุซ ึง่ตอ้งใหค้วามสําคัญกับกจิการ

เคลือ่นทีท่างทะเล ทัง้นี้ ขึน้กับขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

คํานงึถงึการใชค้ลืน่ความถีใ่นปัจจุบันและขอ้ตกลงตา่งๆ (WRC-07) 

5.227 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 156.4875-156.5125 MHz และ 

156.5375-156.5625 MHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลื่อนทีท่างบก

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก การใชย้า่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ในกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีท่างบกตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธิ

คุ ม้ครองการรบกวนจากการใชว้ิทยุโทรศัพท์ในกิจการ เคลื่อนที่ทาง

ทะเล (WRC-07) 

5.227A การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 161.9625-161.9875 MHz และ 

162.0125-162.0375 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) 

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง เพือ่รับคลื่นความถีท่ีส่ง่โดยระบบระบุบ่งชีอ้ัตโนมัต ิ

จากสถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล (ดภูาคผนวก 18) (WRC-07) 

5.229 การกําหนดเผื่อเลือก:  ในโมร็อกโก กําหนดย่านความถี่วทิยุ 162-174 MHz 

สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกจิการหลัก การใช ้

ย่านความถี่วทิยุนี้ข ึน้กับขอ้ตกลงร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ ซึง่ดําเนินกจิการ

สอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่ทัง้กจิการทีดํ่าเนนิการอยูแ่ลว้หรอืกจิการ

ทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ และมแีนวโนม้วา่ จะไดรั้บผลกระทบ ขอ้ตกลงดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อสถานีทีต่ัง้อยู่ ณ วันที ่ 1 มกราคม 2524 ซึง่ลักษณะทางเทคนิค

ยังคงลักษณะเดมิอยู ่

5.230 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 163-167 MHz สําหรับ

กจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับ

ขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.231 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอัฟกานสิถาน จนี และปากสีถาน กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ

167-174 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก การตัง้สถานีในกจิการกระจายเสยีง และกิจการโทรทัศน์ในย่าน

ความถีว่ทิยุนี้ ขึน้กับขอ้ตกลงร่วมกันกับประเทศเพือ่นบา้นในเขตภูมภิาค 3 ซึง่

กจิการทีดํ่าเนนิการอยูใ่นประเทศนัน้ๆมแีนวโนม้วา่จะไดรั้บผลกระทบ 

5.232 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 170-174 MHz สําหรับ

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 
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5.233 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 174-184 MHz สําหรับ

กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) และกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 กจิการขา้งตน้

ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจาก

สถานีวทิยกุระจายเสยีงและสถานีวทิยุโทรทัศน์ทัง้สถานีทีต่ัง้อยู่แลว้และสถานีที่

ไดว้างแผนไวแ้ลว้ 

 5.234 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในเม็กซโิก กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 174-216 

MHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดู

ขอ้ 5.33) 

5.235 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี ออสเตรยี เบลเยยีม เดนมารก์ สเปน ฟินแลนด ์

ฝร่ังเศส อสิราเอล อติาล ีลกิเตนสไตน์ มอลตา โมนาโก นอรเ์วย ์เนเธอรแ์ลนด ์

สหราชอาณาจักร สวเีดน และสวติเซอรแ์ลนด ์  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 174-

223 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก สถานีใน

กจิการเคลือ่นทีท่างบกตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธิ

คุม้ครองการรบกวนจากสถานีวทิยกุระจายเสยีงและสถานีวทิยุโทรทัศน์ ทัง้สถานี

ทีต่ัง้อยูแ่ลว้ และสถานีทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ในประเทศอืน่ๆ 

5.237 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสาธารณรัฐคองโก เอรเิทรยี เอธโิอเปีย แกมเบยี กนิี 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย มาลาวี มาลี เซียร์ราลีโอน 

โซมาเลยี และชาด กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 174-223 MHz สําหรับกจิการประจํา

ทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-07) 

5.238 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบังกลาเทศ อนิเดยี ปากสีถาน และฟิลปิปินส ์กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 200-216 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก 

5.240 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีนและอนิเดยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 216-223 MHz 

สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก และกําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ             216-223 MHz สําหรับกจิการวทิยุหาตําแหน่งดว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.241 ในเขตภมูภิาค 2 หน่วยงานของรัฐตอ้งไมต่ัง้สถานีใหม่ในกจิการวทิยุหาตําแหน่ง

ในยา่นความถีว่ทิย ุ216-225 MHz สถานีในกจิการวทิยหุาตําแหน่งทีต่ัง้ก่อนวันที ่

1 มกราคม 2533 อาจดําเนนิการตอ่ไปได ้โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.242 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดา กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ216-220 MHz สําหรับ

กจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 



 - 160 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

5.243 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในโซมาเลีย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 216-225 MHz 

สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ทัง้นี้ ตอ้งไม่

ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ใน

ประเทศอืน่ๆ ทัง้ทีดํ่าเนนิกจิการอยูแ่ลว้ และทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ 

5.245 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 222-223 MHz สําหรับ

กจิการวทิยุนําทางทางการบินดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก และกําหนดย่าน

ความถี่วทิยุ 222-223 MHz สําหรับกจิการวทิยุหาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการรอง 

5.246 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในสเปน ฝร่ังเศส อสิราเอล และโมนาโก กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 223-230 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และ

กจิการเคลือ่นทีท่างบก โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) ในการจัดทําแผน

ความถีว่ทิยุ ตอ้งจัดความถีว่ทิยุใหก้จิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ก่อน  

สถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างบกตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรุนแรง หรอืรอ้ง

ขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีวทิยุกระจายเสยีงและสถานีวทิยุโทรทัศน์ 

ทัง้สถานีทีต่ัง้อยู่แลว้ และสถานีทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ในโมร็อกโกและแอลจีเรีย 

นอกจากการกําหนดดังกล่าวนี้แลว้ ยังกําหนดย่านความถี่วทิยุ 223-230 MHz 

สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการรอง ซึง่ไม่รวมถงึ

กจิการเคลือ่นทีท่างบก 

5.247 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์จอรแ์ดน 

โอมาน กาตาร ์ และสาธารณรัฐอาหรับซเีรยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 223-235 

MHz สําหรับกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.250 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 225-235 MHz สําหรับ

กจิการวทิยดุาราศาสตรด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.251 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในไนจเีรยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 230-235 MHz สําหรับ

กจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลง

ภายใตข้อ้ 9.21 

5.252 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในบอตสวานา เลโซโท มาลาวี โมซัมบกิ นามเิบีย 

แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์แซมเบยี และซมิบับเว กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 230-

238 MHz และ 246-254 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.254 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมอาจใชย้า่นความถีว่ทิย ุ235-322 MHz และ 335.4-

399.9 MHz ได ้ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 โดยมเีงื่อนไขว่า สถานีใน
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กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการ

อืน่ๆ ทีกํ่าลังดําเนนิการ หรอืทีม่แีผนจะดําเนินการตามตารางกําหนดคลืน่ความถี ่

ทัง้นี้ ไมร่วมถงึกจิการทีกํ่าหนดเพิม่เตมิตามขอ้ 5.256A (WRC-03) 

5.255 ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจําที่อาจใชย้่านความถี่วทิยุ 312-315 MHz 

(โลกสูอ่วกาศ) และ 387-390 MHz (อวกาศสูโ่ลก) ในกจิการเคลือ่นทีผ่่าน

ดาวเทยีมได ้ การใชย้่านความถี่วทิยุดังกล่าวขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 

9.11A 

5.256 สถานียานช่วยชีวิตและอุปกรณ์เพื่อการช่วยชีวิตใชค้วามถี่ว ิทยุ 243 MHz 

(WRC-07) 

5.256A การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน สหพันธรัฐรัสเซยี คาซัคสถาน และยูเครน กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 258-261 MHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) และ

กจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก สถานีใน

กจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) และกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 

ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน หรอื

เป็นอปุสรรคตอ่การดําเนนิงานและการพัฒนาระบบในกจิการเคลือ่นทีแ่ละระบบใน

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมในย่านความถีว่ทิยุนี้  สถานีในกจิการวจัิยอวกาศ 

(โลกสูอ่วกาศ) และกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) ตอ้งไม่เป็นอุปสรรค

ตอ่การพัฒนาระบบในกจิการประจําทีข่องประเทศอืน่ๆ ในอนาคต (WRC-03) 

5.257 หน่วยงานของรัฐอาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 267-272 MHz  สําหรับงานโทรมาตร

อวกาศภายในประเทศ โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.258 การใชย้่านความถี่วทิยุ 328.6-335.4 MHz ในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ 

จํากัดเฉพาะระบบเครือ่งชว่ยอากาศยานลงสูพ่ืน้โดยบอกแนวรอ่น  

5.259 การกําหนดเพิม่เตมิ: ในอยีปิต ์อสิราเอล และสาธารณรัฐอาหรับซเีรยี กําหนดยา่น

ความถีว่ทิยุ 328.6-335.4 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

รอง ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 และเพือ่ใหม้ั่นใจว่า จะไม่มกีารรบกวน

อยา่งรนุแรงตอ่สถานีในกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ สถานีในกจิการเคลือ่นทีจ่ะ

ดําเนินการในย่านความถี่วทิยุนี้ได ้ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ไม่

ประสงคจ์ะใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ในกจิการนําทางทางการบนิอกีตอ่ไป (WRC-07)  

5.260 เนื่องจากการใชย้่านความถีว่ทิยุ 399.9-400.05 MHz  ในกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการวทิยุนําทางผ่าน

ดาวเทยีม หน่วยงานของรัฐไมค่วรอาศัยความในขอ้ 4.4 ในการอนุญาตใหใ้ชย้า่น

ความถีว่ทิยดุังกลา่วในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่
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5.261 ใหแ้พรค่ลืน่ภายในชว่ง  25 kHz ของความถีม่าตรฐาน 400.1 MHz 

5.262 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดีอาระเบยี อารเ์มเนีย อาเซอร์ไบจาน บาหเ์รน 

เบลารุส        บอตสวานา โคลัมเบยี คอสตารกิา ควิบา อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์เอกวาดอร ์สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย ฮังการ ีสาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 

อรัิก อสิราเอล จอรแ์ดน คาซัคสถาน คูเวต ไลบเีรยี มาเลเซยี มอลโดวา อุซ

เบกสิถาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์ กาตาร ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ครีก์ซีสถาน 

โรมาเนีย สงิคโปร ์โซมาเลยี ทาจกิสิถาน เตริก์เมนสิถาน และยเูครน กําหนดยา่น

ความถีว่ทิยุ 400.05-401 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.263 กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 400.15-401 MHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ ในทศิทาง

อวกาศสูอ่วกาศดว้ย เพือ่ตดิตอ่สือ่สารกับยานอวกาศทีม่บีคุลากรอยู่ดว้ย ในการนี้

ไมถ่อืวา่ กจิการวจัิยอวกาศเป็นกจิการเพือ่ความปลอดภัย 

5.264 การใชย้่านความถี่วทิยุ 400.15-401 MHz ในกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม 

ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ทัง้นี้ คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังตอ้ง

ไมเ่กนิคา่ตามเอกสารแนบ 1 ของภาคผนวก 5 โดยใหใ้ชค้่าดังกล่าวจนกว่าจะมี

การพจิารณาทบทวนในการประชมุใหญ่ระดับโลกวา่ดว้ยวทิยคุมนาคม 

5.266 การใชย้่านความถี่วทิยุ 406-406.1 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม จํากัด

เฉพาะวทิยกํุาลังสง่ตํ่าเพือ่บอกตําแหน่งผ่านดาวเทยีมในกรณีฉุกเฉิน (ดูมาตรา 31 

ประกอบดว้ย) (WRC-07) 

5.267 หา้มมใิหแ้พร่คลืน่ใดๆ อันอาจก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อการใชย้่าน

ความถีว่ทิย ุ406-406.1 MHz  

5.268 การใชย้่านความถี่วทิยุ 410-420 MHz ในกจิการวจัิยอวกาศ จํากัดเฉพาะการ

ตดิต่อสือ่สารภายในรัศมี 5 ก.ม.ของยานอวกาศที่มีบุคลากรอยู่ดว้ย ค่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ พืน้ผวิโลก    อันเนื่องจากการแพร่คลืน่จากกจิกรรมนอก

ยานอวกาศตอ้งไม่เกนิ–153 dB(W/m2 .4 kHz) สําหรับ 0    5, -153 ・ + 

0.077 ( – 5) dB(W/m2.4 kHz) สําหรับ 5    70 และ –148 dB(W/m2.4 

kHz) สําหรับ 70    90 โดย  แทนมุมทีค่ลืน่แพร่ลงมา ขอ้ 4.10 ไม่ใชก้ับ

กจิกรรมนอกยานอวกาศ ทัง้นี้ กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูอ่วกาศ) ทีใ่ชย้่านความถี่

วทิยนุี้ตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนหรอืเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนนิงานและ

การพัฒนากจิการ ประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่(WRC-97) 
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5.269 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในออสเตรเลยี สหรัฐอเมรกิา อนิเดยี ญี่ปุ่ น และ 

สหราชอาณาจักร กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 420-430 MHz และ 440-450 MHz 

สําหรับกจิการวทิยหุาตําแหน่ง โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) 

5.270 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรเลีย สหรัฐอเมรกิา จาไมกา และฟิลปิปินส ์

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 420-430 MHz และ 440-450 MHz สําหรับกจิการวทิยุ

สมัครเลน่ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.271 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเบลารุส จีน อนิเดยี ครีก์ซีสถาน และเตริก์เมนิสถาน 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 420-460 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ 

(เครือ่งวทิยวัุดความสงู) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-07) 

5.272 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในฝร่ังเศส กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ430-434 MHz 

สําหรับกจิการวทิยสุมัครเลน่ โดยจัดเป็นกจิการรอง (ดขูอ้ 5.32) 

5.273 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 430-432 MHz และ 438-440 MHz สําหรับกจิการวทิยุ

หาตําแหน่ง โดยจัดเป็นกจิการรอง (ดขูอ้ 5.32) (WRC-03) 

5.274 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในเดนมารก์ นอรเ์วย ์และสวเีดน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

430-432 MHz และ 438-440 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่

โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  

5.275 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในโครเอเชยี เอสโตเนีย ฟินแลนด ์สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี สาธารณรัฐมาซโิดเนียภายใตยู้โกสลาเวยีในอดตี มอน

เตเนโกร เซอรเ์บยี และสโลวเีนีย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 430-432 MHz และ 

438-440 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 

5.276 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอัฟกานิสถาน แอลจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย บาหเ์รน 

บังกลาเทศ     บรูไนดารุสซาลาม บูรก์นิาฟาโซ บุรุนด ีอยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์เอกวาดอร ์เอรเิทรยี เอธโิอเปีย กรซี กนิี อนิเดยี อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐ

อสิลามอหิรา่น อรัิก อสิราเอล อติาล ีสาธารณรัฐสงัคมนยิมประชาชนอาหรับลเิบยี 

จอรแ์ดน เคนยา คูเวต เลบานอน มาเลเซยี มอลตา ไนจีเรยี โอมาน ปากสีถาน 

ฟิลปิปินส ์ กาตาร ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

เกาหล ีสงิคโปร ์โซมาเลยี สวติเซอรแ์ลนด ์แทนซาเนีย ประเทศไทย โตโก ตุรก ี

และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 430-440 MHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก และกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 430-435 MHz และ 438-
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440 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 

5.277 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแองโกลา อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส แคเมอรูน 

สาธารณรัฐคองโก จบิตู ีสหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จยี ฮังการ ีอสิราเอล คาซัคสถาน 

มาล ี มอลโดวา มองโกเลยี อุซเบกสิถาน โปแลนด ์ ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี 

โรมาเนีย รวันดา ทาจกิสิถาน ชาด เตริก์เมนสิถาน และยเูครน กําหนดยา่นความถี่

วทิย ุ430-440 MHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-

07) 

5.278 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในอารเ์จนตนิา โคลัมเบยี คอสตารกิา ควิบา กาย

อานา ฮอนดรัูส ปานามา และเวเนซเูอลา กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 430-440 MHz 

สําหรับกจิการวทิยสุมัครเลน่ โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) 

5.279 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเม็กซโิก กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 430-435 MHz และ 

438-440 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่

ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.279A การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ432-438 MHz ของอปุกรณ์ตรวจวัดในกจิการสํารวจพภิพ

ผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) ตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะ ITU-R RS.1260-1 

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) ในย่านความถีว่ทิยุ 432-438 MHz 

ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการวทิยุนําทางทางการบนิใน

ประเทศจนี ขอ้กําหนดนี้มไิดล้ดพันธะของกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอก

ทฟี) ในการเป็นกจิการรองตามขอ้ 5.29 และ 5.30 แตอ่ยา่งใด (WRC-03) 

5.280 ในเยอรมนี ออสเตรยี บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา โครเอเชยี สาธารณรัฐ

มาซโิดเนียภายใตยู้โกสลาเวยีในอดตี ลกิเตนสไตน์ มอนเตเนโกร โปรตุเกส 

เซอร์เบีย สโลวีเนีย และสวติเซอร์แลนด์ กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 433.05-

434.79 MHz (ความถีก่ ึง่กลาง 433.92 MHz) สําหรับการประยุกตใ์ชพ้ลังงาน

ความถีว่ทิยใุนดา้นอตุสาหกรรม วทิยาศาสตร ์และการแพทย ์(ไอเอสเอ็ม) กจิการ

วทิยุคมนาคมของประเทศขา้งตน้ที่ใชย้่านความถีว่ทิยุนี้ตอ้งยอมรับการรบกวน

อยา่งรนุแรงซึง่อาจมสีาเหตจุากการประยกุตใ์ชง้านดังกล่าว   อุปกรณ์ไอเอสเอ็ม

ทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยนุี้อยูภ่ายใตข้อ้ 15.13 (WRC-07) 

5.281 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตแดนชมุชนและจังหวัดโพน้ทะเลของฝร่ังเศสในเขต

ภูมภิาค 2 และอนิเดยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 433.75-434.25 MHz สําหรับ

กจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ในฝร่ังเศส

และบราซลิ  กําหนดย่านความถีว่ทิยุนี้สําหรับกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสู่

อวกาศ) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 
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5.282 กจิการวทิยุสมัครเล่นผ่านดาวเทยีมอาจใชค้วามถี่วทิยุในย่านความถีว่ทิยุ 435-

438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (ในเขต

ภมูภิาค 2 และ 3) และ 5 650-5 670 MHz  ได ้โดยตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวน

อย่างรุนแรงต่อกจิการอืน่ๆทีดํ่าเนินงานสอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่

(ดูขอ้ 5.43) หน่วยงานของรัฐที่อนุญาตใหดํ้าเนินกจิการวทิยุสมัครเล่นผ่าน

ดาวเทยีมตอ้งมั่นใจว่า การรบกวนอย่างรุนแรงอันเนื่องจากสถานีในกจิการวทิยุ

สมัครเลน่ผ่านดาวเทยีม  การรบกวนนัน้ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในทันททีันใด ตามขอ้ 

25.11 ทัง้นี้ การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 260-1 270 MHz และ 5 650-5 670 MHz 

ในกจิการวทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีมจํากัดเฉพาะทศิทางจากโลกสูอ่วกาศ 

5.283 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรีย กําหนดย่านความถี่วทิยุ 438-440 MHz 

สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลื่อนทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่

รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  

5.284 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดา กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ440-450 MHz สําหรับ

กจิการวทิยสุมัครเลน่ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.285 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในแคนาดา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 440-450 

MHz สําหรับกจิการวทิยหุาตําแหน่ง โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) 

5.286 กจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) และกจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 

อาจใชย้า่นความถีว่ทิย ุ449.75-450.25 MHz ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.286A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในกจิการเคลือ่นที่

ผ่านดาวเทยีมขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A (WRC-97) 

5.286AA หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะดําเนินกจิการเคลื่อนที่ International Mobile 

Telecommunications (IMT) กําหนดจะใชย้่านความถีว่ทิยุ 450-470 MHz ใน

การดําเนินกจิการ ทัง้นี้ ใหดู้ขอ้มตทิี ่224 (Rev.WRC-07) การกําหนดนี้มไิด ้

เป็นการหา้มมใิหก้จิการตา่งๆใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ ตามทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถีไ่ว ้

และมไิดเ้ป็นการจัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยแุตอ่ยา่งใด (WRC-07) 

5.286B การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ454-455 MHz ในประเทศตา่งๆ ตามขอ้ 5.286D  การใช ้

ยา่นความถีว่ทิย ุ455-456 MHz และ 459-460 MHz ในเขตภมูภิาค 2 และการใช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในประเทศต่างๆ ตามขอ้ 

5.286E นัน้ สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวน

อยา่งรนุแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีในกจิการประจําทีห่รอื

กจิการเคลือ่นที ่ซึง่ดําเนินงานสอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ (WRC-

97) 
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5.286C การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ454-455 MHz ในประเทศต่างๆ ตามขอ้ 5.286D การใช ้

ยา่นความถีว่ทิย ุ455-456 MHz และ 459-460 MHz ในเขตภมูภิาค 2 และการใช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 454-456 MHz และ 459-460 MHz ในประเทศต่างๆ ตามขอ้ 

5.286E นั้น สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาและการดําเนนิงานของกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ซึง่ดําเนินงาน

สอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่(WRC-97) 

5.286D การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดา สหรัฐอเมรกิา และปานามา กําหนดยา่นความถี่

วทิยุ 454-455 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) ดว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.286E การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเคปเวริด์ เนปาล และไนจีเรยี กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

454-456 MHz และ 459-460 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสู่

อวกาศ) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.287 การตดิต่อสือ่สารบรเิวณเรอือาจใชค้วามถีว่ทิยุ 457.525 MHz, 457.550 MHz, 

457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz และ 467.575 MHz  ในกจิการ

เคลือ่นทีท่างทะเลได ้ กรณีทีม่คีวามประสงค ์การตดิต่อสือ่สารบรเิวณเรอือาจใช ้

เครื่องวทิยุคมนาคมซึง่ใชช้่องความถี่วทิยุ ซึง่ห่างกัน 12.5 kHz ซึง่กรณีนี้ 

สามารถใชค้วามถีว่ทิยุ 457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 467.5375 MHz และ 

467.5625 MHz เพิม่เติมได  ้การใชค้วามถี่ว ิทยุดังกล่าวในเขตน่านน้ําของ

ประเทศใดๆ อาจอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบของหน่วยงานของรัฐนัน้ๆ ทัง้นี้คณุลักษณะ

ของเครื่องวทิยุคมนาคมทีใ่ช ้ตอ้งสอดคลอ้งกับคุณลักษณะตามขอ้เสนอแนะ 

ITU-R M.1174-2 (WRC-07) 

5.288 ในเขตน่านน้ําของประเทศสหรัฐอเมรกิาและฟิลปิปินส ์ความถีว่ทิยุทีเ่หมาะสมใน

การตดิต่อสือ่สารบรเิวณเรอืคือ ความถีว่ทิยุ 457.525 MHz, 457.550 MHz, 

457.575 MHz และ 457.600 MHz คู่กับความถีว่ทิยุ 467.750 MHz, 467.775 

MHz, 467.800 MHz และ 467.825 MHz ตามลําดับ คณุลักษณะของเครือ่งวทิยุ

คมนาคมทีใ่ช ้ตอ้งสอดคลอ้งกับคุณลักษณะตามขอ้เสนอแนะ ITU-R M.1174-

2 (WRC-03) 

5.289 นอกจากกจิการอตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีมแลว้ กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม

อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 460-470 MHz และ 1 690-1 710 MHz ในการสง่จาก

อวกาศสูโ่ลก โดยตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีทีดํ่าเนินงาน

สอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่

5.290 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในอัฟกานิสถาน อาเซอรไ์บจาน เบลารุส จีน 

สหพันธรัฐรัสเซยี ญีปุ่่ น มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี ทาจกิสิถาน   เตริก์เม
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นิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 460-470 MHz สําหรับกจิการ

อตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) 

ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 (WRC-07) 

5.291 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 470-485 MHz สําหรับ

กจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) และกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) 

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 ทัง้นี้ ตอ้งไม่

ก่อใหเ้กิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ทีต่ัง้อยูแ่ลว้ และสถานีทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ 

5.291A การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี ออสเตรยี เดนมารก์ เอสโตเนีย ฟินแลนด ์ลกิ

เตนสไตน์ นอรเ์วย ์เนเธอรแ์ลนด ์สาธารณรัฐเช็ก และสวติเซอรแ์ลนด ์กําหนด

ยา่นความถีว่ทิยุ 470-494 MHz สําหรับกจิการวทิยุหาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการรอง จํากัดเฉพาะเรดารต์รวจความเร็วและทศิทางลม ซึง่อยู่ภายใตข้อ้มติ

ที ่217 (WRC-97) (WRC-97) 

5.292 ประเภทกิจการที่แตกต่างกัน :  ในเม็กซิโก  กําหนดย่านความถี่ว ิทย ุ

470-512 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21  ในอารเ์จนตนิา อุรุกวัย 

และเวเนซเูอลา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 470-512 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที ่

โดยจัดเ ป็นกิจการหลัก  (ดูขอ้  5.33) ซึ่งขึ้นกับขอ้ตกลงภายใตข้ อ้ 

9.21 (WRC-07)  

5.293 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในแคนาดา ชลิ ีโคลัมเบยี ควิบา สหรัฐอเมรกิา 

กายอานา ฮอนดรัูส จาไมกา เม็กซโิก ปานามา และเปรู กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

470-512 MHz และ 614-806 MHz สําหรับกจิการประจําที ่โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21  ในแคนาดา ชลิ ี

โคลัมเบยี ควิบา สหรัฐอเมรกิา กายอานา ฮอนดูรัส จาไมกา เม็กซโิก ปานามา 

และเปรู กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 470-512 MHz และ 614-698 MHz สําหรับ

กจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใต ้

ขอ้ 9.21 ในอารเ์จนตนิาและเอกวาดอร ์กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 470-512 MHz 

สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) 

ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 (WRC-07) 

5.294 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดีอาระเบยี บุรุนด ี แคเมอรูน โกตดวัิวร ์ อยีปิต ์

เอธโิอเปีย อสิราเอล สาธารณรัฐสงัคมนยิมประชาชนอาหรับลเิบยี เคนยา มาลาว ี

สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ซดูาน ชาด และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 470-

582 MHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-07) 
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5.296 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี ซาอุดอีาระเบยี ออสเตรยี เบลเยยีม โกตดวัิวร ์

เดนมารก์ อยีปิต ์สเปน ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส ไอรแ์ลนด ์อสิราเอล อติาล ีสาธารณรัฐ

สงัคมนยิมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน ลทิัวเนีย มอลตา โมร็อกโก โมนาโก 

นอร์เวย์ โอมาน เนเธอร์แลนด ์ โปรตุเกส สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สหราช

อาณาจักร สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์สวาซแิลนด ์และตูนิเซยี กําหนดย่านความถี่

วทิยุ 470-790 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

เพือ่ชว่ยเสรมิงานกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ สถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างบกของ

ประเทศต่างๆขา้งตน้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีของ

ประเทศอืน่ๆ ทัง้สถานีทีต่ัง้อยูแ่ลว้  และสถานีทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ ซึง่ดําเนินงาน

สอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่(WRC-07) 

5.297 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดา คอสตารกิา ควิบา เอลซลัวาดอร ์สหรัฐอเมรกิา 

กัวเตมาลา กายอานา ฮอนดูรัส จาไมกา และเม็กซโิก กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

512-608 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 (WRC-07) 

5.298 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอนิเดยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 549.75-550.25 MHz 

สําหรับกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.300 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดอีาระเบยี อยีปิต ์อสิราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน โอมาน สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี และซดูาน 

กําหนดย่านความถี่วทิยุ 582-790 MHz สําหรับกจิการประจําที่และกิจการ

เคลื่อนที่ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิ 

(WRC-07) 

5.302 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสหราชอาณาจักร กําหนดย่านความถี่วทิยุ 590-598 

MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก การ

จัดสรรคลืน่ความถีใ่หส้ถานีในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ ทัง้ในกรณีทีจั่ดสรร

คลื่นความถี่ใหส้ถานีที่จะตัง้ใหม่  และในกรณีที่จัดสรรคลืน่ความถี่เพือ่เปลี่ยน

ความถีว่ทิยุทีใ่ชอ้ยู่ในย่านความถีว่ทิยุขา้งเคยีง มาใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถี่

วทิยุ 590-598 MHz นั้น ตอ้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐของประเทศ

เยอรมนี เบลเยยีม เดนมารก์ สเปน ฝร่ังเศส ไอรแ์ลนด ์ลักเซมเบริก์ โมร็อกโก 

นอรเ์วย ์และเนเธอรแ์ลนด ์

5.304 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตกระจายเสยีงและโทรทัศน์แอฟรกิัน (ดูขอ้ 5.10 ถงึ 

5.13) กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 606-614 MHz สําหรับกจิการวทิยุดาราศาสตร์

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 
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5.305 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในจีน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 606-614 MHz สําหรับ

กจิการวทิยดุาราศาสตรด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.306 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภูมภิาค 1 ยกเวน้ในเขตกระจายเสยีงและโทรทัศน์

แอฟรกิัน (ดูขอ้ 5.10 ถงึ 5.13) และในเขตภูมภิาค 3 กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

608-614 MHz สําหรับกจิการวทิยดุาราศาสตรด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.307 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอนิเดยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 608-614 MHz สําหรับ

กจิการวทิยดุาราศาสตรด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.309 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในคอสตารกิา เอลซัลวาดอร์ และฮอนดูรัส 

กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ614-806 MHz สําหรับกจิการประจําที ่โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดขูอ้ 5.33) ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.311A การใชย้่านความถี่ว ิทยุ 620-790 MHz ดูขอ้มติที่ 549 (WRC-07) 

ประกอบดว้ย (WRC-07) 

5.312 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารสุ บัลแกเรยี สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอร์เจีย ฮังการี คาซัคสถาน มอลโดวา มองโกเลยี อุซเบกสิถาน 

โปแลนด ์ครีก์ซีสถาน     สโลวะเกยี สาธารณรัฐเชก็ โรมาเนีย ทาจกิสิถาน เตริก์

เมนสิถาน และยเูครน กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 645-862 MHz สําหรับกจิการวทิยุ

นําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.313A ประเทศบังกลาเทศ จนี สาธารณรัฐเกาหล ีอนิเดยี ญี่ปุ่ น นิวซแีลนด ์ปาปัวนิวกนิี 

ฟิลปิปินส ์และสงิคโปร ์ประสงคจ์ะดําเนินกจิการเคลือ่นที ่International Mobile 

Telecommunications (IMT) โดยใชย้า่นความถีว่ทิยุ หรอืใชค้วามถีว่ทิยุสว่นใด

สว่นหนึ่งในย่านความถีว่ทิยุ 698-790 MHz  การกําหนดนี้มไิดเ้ป็นการหา้มมใิห ้

กจิการตา่งๆใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ ตามทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถีไ่ว ้และมไิดเ้ป็นการ

จัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยแุตอ่ยา่งใด ในประเทศจีน ยังไม่เริม่ดําเนิน

กจิการเคลือ่นที ่IMT ในยา่นความถีว่ทิยนุี้จนกวา่จะถงึปี พ.ศ. 2558 (WRC-07) 

5.313B ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในบราซลิ กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 698-806 MHz 

สําหรับกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการรอง (ดขูอ้ 5.32) (WRC-07) 

5.314 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรยี อติาล ีมอลโดวา อุซเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน 

สหราชอาณาจักร และสวาซแิลนด ์ กําหนดย่านความถี่วทิยุ 790-862 MHz 

สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-07) 

5.315 การกําหนดเผือ่เลอืก:  ในกรซี อติาล ีและตูนิเซยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 790-

838 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ โดยจัดเป็นกจิการหลกั 

(WRC-2000) 
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5.316 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี ซาอดุอีาระเบยี บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา บรูก์ ิ

นาฟาโซ แคเมอรูน โกตดวัิวร ์ โครเอเชยี เดนมารก์ อยีปิต ์ ฟินแลนด ์ กรซี 

อสิราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย จอร์แดน เคนยา 

สาธารณรัฐมาซโิดเนียภายใตยู้โกสลาเวยีในอดตี ลกิเตนสไตน์ มาล ี โมนาโก 

มอนเตเนโกร นอรเ์วย ์ เนเธอรแ์ลนด ์ โปรตุเกส สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐ

อาหรับซเีรยี เซอรเ์บยี สวเีดน และสวติเซอรแ์ลนด ์กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 790-

830 MHz และ 830-862 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ ในสเปน ฝร่ังเศส กาบอง และ

มอลตา กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ830-862 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถึงกจิการเคลื่อนที่ทางการบิน สถานีในกิจการ

เคลือ่นทีใ่นประเทศตา่งๆ ดังกล่าวตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอื

รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการต่างๆในประเทศอื่นๆที่ดําเนินงาน

สอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่ การกําหนดย่านความถีว่ทิยุนี้กําหนด

จนถงึวันที ่16 มถินุายน 2558 (WRC-07) 

5.316A การกําหนดเพิม่เตมิ:  การกําหนดย่านความถี่วทิยุสําหรับกจิการเคลื่อนที ่โดย

จัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ นัน้ ในสเปน ฝร่ังเศส 

กาบอง และมอลตา กําหนดย่านความถี่วทิยุ 790-830 MHz  ในแองโกลา 

บาหเ์รน เบนิน บอตสวานา สาธารณรัฐคองโก เขตแดนชมุชนและจังหวัดโพน้

ทะเลของฝร่ังเศสในเขตภมูภิาค 1 แกมเบยี กานา กนิี คูเวต เลโซโท เลบานอน 

มาลาว ี โมร็อกโก มอรเิตเนีย โมซัมบกิ นามเิบยี ไนเจอร ์ โอมาน ยูกันดา 

โปแลนด ์กาตาร ์รวันดา เซเนกัล ซดูาน แอฟรกิาใต ้สวาซแิลนด ์แทนซาเนีย 

ชาด โตโก เยเมน แซมเบยี และซมิบับเว กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 790-862 MHz  

ในจอรเ์จีย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 806-862 MHz และในลทิัวเนีย กําหนดย่าน

ความถี่วทิยุ 830-862 MHz ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงกับหน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวขอ้ง

ภายใตข้อ้ 9.21 และภายใตข้อ้ตกลงเจนีวา พ.ศ. 2549 รวมทัง้ขอ้ตกลงกับ

หน่วยงานของรัฐตามขอ้ 5.312 แลว้แตก่รณี สถานีในกจิการเคลือ่นทีใ่นประเทศ

ต่างๆ ดังกล่าวตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนที่ยอมรับไม่ไดห้รือรอ้งขอสทิธิ

คุม้ครองการรบกวนจากกจิการต่างๆในประเทศอื่นๆ ทีดํ่าเนินงานสอดคลอ้งกับ

ตารางกําหนดคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกจิการเคลื่อนที่ใน

ลทิัวเนียและโปแลนดต์อ้งทําความตกลงกับสหพันธรัฐรัสเซยีและเบลารุสก่อน 

การกําหนดยา่นความถีว่ทิยนุี้กําหนดจนถงึวันที ่16 มถินุายน 2558 (WRC-07) 

5.316B ในเขตภมูภิาค 1 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 790-862 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที ่

โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ โดยจะมผีลนับ

แต่วันที ่17 มถิุนายน 2558 และตอ้งขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 ในกรณีที่
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เกี่ยวขอ้งกับกิจการวิทยุนําทางทางการบินในประเทศต่างๆตามขอ้ 5.312  

สําหรับประเทศทีเ่ป็นภาคีขอ้ตกลงเจนีวา พ.ศ. 2549 การใชค้วามถีว่ทิยุของ

สถานีในกจิการเคลือ่นทีต่อ้งเป็นไปตามกระบวนการของขอ้ตกลงนัน้  การกําหนด

ย่านความถี่วทิยุนี้อยู่ภายใตข้อ้มตทิี่  224 (Rev.WRC-07) และ 749 

(WRC-07) (WRC-07) 

5.317 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภมูภิาค 2 (ยกเวน้บราซลิและสหรัฐอเมรกิา) กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 806-890 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมดว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 ดําเนนิการกจิการเคลือ่นที่

ผ่านดาวเทยีมนี้ ดําเนนิการภายในเขตแดนของประเทศ 

5.317A หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะดําเนินกจิการเคลื่อนที่ International Mobile 

Telecommunications (IMT) กําหนดจะใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถีว่ทิยุ 698-

960 MHz ในเขตภมูภิาค 2 และกําหนดจะใชค้วามถีว่ทิยใุนยา่นความถีว่ทิยุ 790-

960 MHz ในเขตภูมภิาค 1 และ 3 ซึง่ตารางกําหนดคลืน่ความถี ่ กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุดังกล่าวนี้สําหรับกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก ดูขอ้มตทิี ่

224 (Rev.WRC-07) และ 749 (WRC-07) การกําหนดนี้มไิดเ้ป็นการหา้มมิ

ใหก้จิการต่างๆใชย้่านความถีว่ทิยุขา้งตน้ ตามทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถี่ไว ้และ

มไิดเ้ป็นการจัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยแุตอ่ยา่งใด (WRC-07) 

5.318 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดา สหรัฐอเมรกิา และเม็กซโิก กําหนดยา่นความถี่

วทิย ุ849-851 MHz และ 894-896 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิดว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลักเพือ่ตดิตอ่สือ่สารกับอากาศยานโดยบรกิารสาธารณะ การ

ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ849-851 MHz จํากัดเฉพาะการสง่จากสถานีทางการบนิ และ

การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ894-896 MHz จํากดัเฉพาะการสง่จากสถานีอากาศยาน 

5.319 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเบลารุส สหพันธรัฐรัสเซยี และยูเครน กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 806-840 MHz (โลกสูอ่วกาศ) และ 856-890 MHz (อวกาศสูโ่ลก) 

สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมดว้ย ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิในเสน้ทางบนิพาณชิยผ์่านดาวเทยีม การใชย้า่นความถีว่ทิยใุนกจิการเคลือ่นที่

ผ่านดาวเทยีมดังกลา่วตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธิ

คุม้ครองการรบกวนจากกจิการต่างๆ ในประเทศอืน่ๆทีดํ่าเนินงานสอดคลอ้งกับ

ตารางกําหนดคลืน่ความถี ่และขึน้กับขอ้ตกลงเป็นการเฉพาะระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.320 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภูมภิาค 3 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 806-890 MHz 

และ 942-960 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมดว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก ซึ่งไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเสน้ทางบินพาณิชย์ผ่าน
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ดาวเทยีม โดยขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 และจํากัดเฉพาะการดําเนินงาน

ภายในเขตแดนของประเทศ ในการทําความตกลงกันนั้น ตอ้งคุม้ครองป้องกัน

กจิการต่างๆที่ดําเนินงานสอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ โดยตอ้ง

คุม้ครองป้องกันอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่า ไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่าง

รนุแรงตอ่กจิการตา่งๆ  

5.322 ในเขตภูมภิาค 1 ในย่านความถีว่ทิยุ 862-960 MHz   สถานีในกจิการกระจาย

เสยีงและกจิการโทรทัศน์ตอ้งใหบ้รกิารภายในเขตกระจายเสยีงและโทรทัศน์แอฟ

รกิันเท่านั้น (ดูขอ้ 5.10 ถงึ 5.13) ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงร่วมกัน ภายใตข้อ้ 9.21 

กับหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ไม่รวมประเทศแอลจีเรยี อียปิต์ สเปน 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย โมร็อกโก   นามเิบยี ไนจีเรีย 

แอฟรกิาใต ้แทนซาเนีย ซมิบับเว และแซมเบยี (WRC-2000) 

5.323 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารสุ บัลแกเรยี สหพันธรัฐ

รัสเซยี ฮังการ ี คาซัคสถาน มอลโดวา อุซเบกสิถาน โปแลนด ์ ครีก์ซีสถาน 

โรมาเนีย ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 862-

960 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่

ขึน้กับขอ้ตกลงร่วมกัน ภายใตข้อ้ 9.21 กับหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง และ

จํากัดเฉพาะวทิยุบอกตําแหน่งทีต่ัง้พืน้ดนิซึง่ดําเนินงานอยู่ ณ วันที ่27 ตุลาคม 

2540 ทัง้นี้ ตราบจนกวา่จะสิน้อายกุารใชง้าน (WRC-07) 

5.325 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในสหรัฐอเมรกิา กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ890-942 

MHz สําหรับกจิการวทิยุหาตําแหน่ง โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึง่

ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.325A ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในควิบา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 902-915 MHz 

สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบก โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-2000) 

5.326 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในชลิ ี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 903-905 MHz 

สําหรับกจิการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลื่อนที่

ทางการบนิ ทัง้นี้ ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.327 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในออสเตรเลยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 915-928 

MHz สําหรับกจิการวทิยหุาตําแหน่ง โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) 

5.327A การใชย้่านความถี่วทิยุ 960-1 164 MHz ในกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิใน

เสน้ทางบนิพาณิชย ์ จํากัดเฉพาะระบบที่ดําเนินการตามมาตรฐานทางการบนิ

สากลซึง่เป็นที่ยอมรับ การใชย้่านความถี่ว ิทยุดังกล่าวอยู่ภายใตข้อ้มติที ่

417 (WRC-07) (WRC-07) 
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5.328 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 960-1 215 MHz ในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิสงวน

ไวใ้ชง้านทั่วโลกสําหรับการปฏบิัตกิาร  และการพัฒนาเครือ่งชว่ยอเิล็กทรอนิกส์

ประจําอากาศยานในการนําทางทางการบนิ  และสิง่อํานวยความสะดวกทีต่ัง้บน

พืน้ดนิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง (WRC-2000) 

5.328A สถานี ในกิจการวิทยุนําทางผ่านดาวเทียมที่ใช ย้่านความถี่ว ิทยุ 1 164-

1 215 MHz อยู่ภายใตข้อ้มตทิี ่609 (Rev.WRC-07) และตอ้งไม่รอ้งขอสทิธิ

คุม้ครองการรบกวนจากสถานีในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิที่ใชย้่านความถี่

วทิยุ 960-1 215 MHz โดยไม่อยู่ภายใตข้อ้ 5.43A ทัง้นี้ ใหดํ้าเนินการตาม

ขอ้ 21.18 (WRC-07) 

5.328B ระบบและเครอืขา่ยตา่งๆ ในกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีมทีใ่ชย้่านความถีว่ทิย ุ

1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz และ 5 010-5 030 MHz ซึง่สํานักงาน

วทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่ว ิทยุหรือเอกสารแจง้จด

ทะเบยีนความถี่วทิยุหลังวันที ่1 มกราคม 2548 ตอ้งประสานงานภายใตข้อ้ 

9.12, 9.12A และ 9.13 รวมทัง้ทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่610 (WRC-03) ดว้ย ใน

กรณีของเครือข่ายและระบบในกจิการวทิยุนําทางผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่

อวกาศ) ใหใ้ชข้อ้มตทิี ่ 610 (WRC-03) เฉพาะสถานีอวกาศทีเ่ป็นสถานีสง่

เทา่นัน้  สําหรับระบบและเครอืขา่ยในกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสู่

อวกาศ) ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 1 215-1 300 MHz และ 1 559-1 610 MHz นั้น 

การประสานงานภายใตข้อ้ 9.7, 9.12, 9.12A และ 9.13 ประสานงานเฉพาะ

กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบและเครอืข่ายอืน่ๆ ในกจิการวทิยุนําทางผ่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูอ่วกาศ) เทา่นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ 5.329A (WRC-07) 

5.329 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 215-1 300 MHz ในกจิการวทิยุนําทางผ่านดาวเทยีม 

ตอ้งไมร่บกวนอยา่งรนุแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการวทิยุนํา

ทางตามขอ้ 5.331 และการใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 215-1 300 MHz ในกจิการ

วทิยุนําทางผ่านดาวเทยีมตอ้งไม่รบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการวทิยุหาตําแหน่ง 

โดยไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 5.43 ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิการวทิยุหาตําแหน่ง การใช ้

ยา่นความถีว่ทิยนุี้อยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่608 (WRC-03) (WRC-03) 

5.329A การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 215-1 300 MHz และ 1 559-1 610 MHz ของระบบใน

กจิการวทิยุนําทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูอ่วกาศ) มไิดม้คีวามมุ่งหมายในการ

ดําเนินกจิการเพือ่ความปลอดภัย การใชข้า้งตน้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิอุปสรรคใดๆ

เพิม่เตมิ ตอ่ระบบในกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) หรอืกจิการ

อืน่ๆทีดํ่าเนนิงานสอดคลอ้งกับตารางกําหนดคลืน่ความถี ่(WRC-07) 
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5.330 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแองโกลา ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน บังกลาเทศ 

แคเมอรูน จีน    สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เอรเิทรยี เอธโิอเปีย กายอานา อนิเดยี 

อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลาม อหิร่าน อรัิก อสิราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน คูเวต เลบานอน โมซัมบกิ เนปาล 

ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี โซมาเลยี ซดูาน ชาด โตโก 

และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 215-1 300 MHz สําหรับกจิการประจําที่

และกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.331 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจีเรีย เยอรมนี ซาอุดอีาระเบีย ออสเตรเลีย 

ออสเตรยี บาหเ์รน  เบลารสุ เบลเยยีม เบนนิ บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา บราซลิ 

บรูก์นิาฟาโซ บรุนุด ีแคเมอรนู จนี สาธารณรัฐเกาหล ีโครเอเชยี เดนมารก์ อยีปิต ์

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซยี ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส กานา 

กรซี กนิี อเิควทอเรยีลกนิี ฮังการ ีอนิเดยี อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 

อรัิก ไอรแ์ลนด ์อสิราเอล จอรแ์ดน เคนยา คูเวต สาธารณรัฐมาซโิดเนียภายใต ้

ยูโกสลาเวียในอดีต เลโซโท ลัตเวีย เลบานอน ลกิเตนสไตน์ ลทิัวเนีย 

ลักเซมเบริก์ มาดากัสการ ์มาล ีมอรเิตเนีย มอนเตเนโกร ไนจเีรยี นอรเ์วย ์โอมาน 

เนเธอรแ์ลนด ์โปแลนด ์โปรตุเกส กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีสโลวะเกยี สหราชอาณาจักร เซอรเ์บยี สโลวเีนีย 

โซมาเลยี ซดูาน ศรลีังกา แอฟรกิาใต ้ สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์ ประเทศไทย 

โตโก ตุรกี เวเนซูเอลา และเวียดนาม กําหนดย่านความถี่วทิยุ 1 215-

1 300 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก  ในแคนาดา

และสหรัฐอเมรกิา กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ1 240-1 300 MHz สําหรับกจิการวทิยุ

นําทางดว้ย จํากัดเฉพาะกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ (WRC-07) 

5.332 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 215-1 260 MHz ของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทฟีใน

อวกาศ ในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทียม และกจิการวจัิยอวกาศ ตอ้งไม่

ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน หรอืเป็น

อปุสรรคตอ่การดําเนนิงาน  หรอืการพัฒนากจิการวทิยหุาตําแหน่ง กจิการวทิยุนํา

ทางผ่านดาวเทยีม และกจิการอืน่ๆ ทีจั่ดเป็นกจิการหลัก (WRC-2000) 

5.334 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดาและสหรัฐอเมรกิา กําหนดย่านความถี่วทิย ุ

1 350-1 370 MHz สําหรับกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (WRC-03) 

5.335 ในแคนาดาและสหรัฐอเมรกิา ในย่านความถีว่ทิยุ 1 240-1 300 MHz อุปกรณ์

ตรวจวัดแบบ  แอกทฟีในอวกาศในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม และกจิการ

วจัิยอวกาศ ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวน หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน หรอื
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เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานหรือการพัฒนากจิการวทิยุนําทางทางการบิน 

(WRC-97) 

5.335A ในยา่นความถีว่ทิย ุ1 260-1 300 MHz อปุกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทฟีในอวกาศใน

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม และกจิการวจัิยอวกาศ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ

รบกวนอยา่งรนุแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน หรอืเป็นอุปสรรคต่อการ

ดําเนนิงานหรอืการพัฒนากจิการวทิยหุาตําแหน่งและกจิการอืน่ๆ ทีจั่ดเป็นกจิการ

หลักในเชงิอรรถอืน่ๆ ขา้งตน้ (WRC-2000) 

5.337 กําหนดใหใ้ชย้่านความถี่วทิยุ 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz และ 

9 000-9 200 MHz ในกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ เฉพาะเรดารท์ีต่ัง้บนพืน้ดนิ 

และเครือ่งทวนสญัญาณประจําอากาศยานทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่สง่ความถีว่ทิยุในย่าน

ความถีว่ทิยุขา้งตน้ เมือ่ถูกกระตุน้จากเรดารท์ีส่ง่ความถีว่ทิยุในย่านความถีว่ทิยุ

เดยีวกันเทา่นัน้ 

5.337A การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1 300-1 350 MHz ของสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการวทิยุนํา

ทางผ่านดาวเทียมและสถานีในกจิการวิทยุหาตําแหน่งตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการ

รบกวนอยา่งรนุแรงหรอืเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินงานและการพัฒนากจิการวทิยุ

นําทางทางการบนิ (WRC-2000) 

5.338 ในมองโกเลยี ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี สาธารณรัฐเชก็ และเตริก์เมนสิถาน กจิการ

วิทยุนําทางที่ดําเนินงานอยู่แลว้ในย่านความถี่ว ิทยุ 1 350-1 400 MHz อาจ

ดําเนนิงานตอ่ไปได ้(WRC-07) 

5.338A การใชย้่านความถี่ว ิทยุ 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22.55-

23.55 GHz, 30-31.3 GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz และ 51.4-

52.6 GHz อยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่750 (WRC-07) (WRC-07) 

5.339 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 

MHz และ 15.20-15.35 GHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) และกจิการ

สํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.340 หา้มมใิหแ้พรค่ลืน่ใดๆ ในยา่นความถีว่ทิย ุดังตอ่ไปนี้ 

1 400-1 427 MHz 

2 690-2 700 MHz    ยกเวน้การกําหนดย่านความถี่วทิยุใน

ขอ้ 5.422 

10.68-10.7 GHz   ยกเวน้การกําหนดย่านความถี่ว ิทยุในข อ้ 

5.483 
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15.35-15.4 GHz   ยกเวน้การกําหนดย่านความถี่ว ิทยุในข อ้ 

5.511 

23.6-24 GHz 

31.3-31.5 GHz 

31.5-31.8 GHz   ในเขตภมูภิาค 2 

48.94-49.04 GHz   จากสถานีอากาศยาน 

50.2-50.4 GHz1 

52.6-54.25 GHz 

86-92 GHz 

100-102 GHz 

109.5-111.8 GHz 

114.25-116 GHz 

148.5-151.5 GHz 

164-167 GHz 

182-185 GHz 

190-191.8 GHz 

200-209 GHz 

226-231.5 GHz 

250-252 GHz     (WRC-03) 

5.341 ประเทศบางประเทศอยู่ระหว่างการวจัิยแบบพาสซฟีในย่านความถีว่ทิยุ 1 400-

1 727 MHz, 101-120 GHz และ 197-220 GHz ในโครงการเพือ่คน้หาการแพร่

คลืน่อยา่งมเีจตจํานงจากอวกาศ 

5.342 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารสุ บัลแกเรยี สหพันธรัฐ

รัสเซยี     อซุเบกสิถาน ครีก์ซีสถาน และยเูครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 429-

1 535 MHz สําหรับกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

เฉพาะงานโทรมาตรทางการบนิภายในดนิแดนของประเทศ การใชย้่านความถี่

                                                
1 5.340.1 การกําหนดยา่นความถีว่ทิยสุําหรับกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการอวกาศ       
(พาสซฟี) ในยา่นความถีว่ทิย ุ 50.2-50.4 GHz ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคโดยไมส่มควรตอ่การใชย้า่นความถีว่ทิยุ
ขา้งเคยีง (WRC-97) 
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วทิย ุ1 452-1 492 MHz ขึน้กับขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง นับ

แตวั่นที ่1 เมษายน 2550  (WRC-2000) 

5.343 ในเขตภมูภิาค 2 การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1 435-1 535 MHz ของงานโทรมาตรใน

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  มลํีาดับความสําคัญสงูกว่าการใชง้านอืน่ๆ ในกจิการ

เคลือ่นที ่

5.344 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในสหรัฐอเมรกิา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 452-1 525 

MHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดู

ขอ้ 5.343 ประกอบดว้ย) 

5.345 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 452-1 492 MHz ในกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม

และกจิการกระจายเสยีง จํากัดเฉพาะการกระจายเสยีงในระบบดจิติอล และอยู่

ภายใตข้อ้มตทิี ่528 (WARC-92) 

5.348 การใชย้่านความถี่วทิยุ 1 518-1 525 MHz ในกจิการเคลื่อนทีผ่่านดาวเทียม 

ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1 518-1 525 MHz ตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน

จากสถานีในกจิการประจําที ่ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 5.43A (WRC-03) 

5.348A การประสานงานในย่านความถีว่ทิยุ 1 518-1 525 MHz ระหว่างกจิการเคลือ่นที่

ผ่านดาวเทยีม และกจิการเคลือ่นทีท่างบกซึง่เป็นวทิยุเคลือ่นทีแ่บบพเิศษ หรอื

กจิการเคลื่อนที่ทางบกที่ใชร้่วมกับเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะผ่านระบบ

ชมุสายซึง่ดําเนนิการอยูใ่นดนิแดนของประเทศญีปุ่่ นนัน้ ใหใ้ชค้า่ความหนาแน่นฟ

ลักซ์กําลัง ณ พื้นผิวโลก อันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทยีมเท่ากับ –150 dB(W/m2.4 kHz) สําหรับมุมทีค่ลืน่แพร่ลงมาทุกๆมุม 

เป็นค่าเริม่ตน้ทีจ่ะตอ้งดําเนินการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A โดยใหใ้ชค้่านี้

แทนคา่ตามตาราง 5-2 ของภาคผนวก 5  สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 518-1 525 MHz ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน

จากสถานีในกจิการเคลื่อนทีใ่นดนิแดนของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้นี้ ไม่อยู่ภายใต ้

ขอ้ 5.43A (WRC-03) 

5.348B สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 1 518-1 525 MHz 

ตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีโทรมาตรเคลือ่นทีท่างการบนิใน

กจิการเคลือ่นทีใ่นดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา (ดขูอ้ 5.343 และ 5.344) 

และในประเทศตา่งๆตามขอ้ 5.342 ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 5.43A (WRC-03) 

5.349 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในซาอุดีอาระเบีย อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน 

แคเมอรนู อยีปิต ์ฝร่ังเศส สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก อสิราเอล คาซัคสถาน 
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คูเวต สาธารณรัฐมาซโิดเนียภายใตยู้โกสลาเวยีในอดตี เลบานอน โมร็อกโก 

กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ครีก์ซีสถาน เตริก์เมนิสถาน และเยเมน กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 1 525-1 530 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีโ่ดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดขูอ้ 5.33) ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 

5.350 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอาเซอรไ์บจาน ครีก์ซีสถาน และเตริก์เมนิสถาน กําหนด

ยา่นความถีว่ทิย ุ1 525-1 530 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิดว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก (WRC-2000) 

5.351 ข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศในกจิการใดๆ  ตอ้งไม่ใชย้่านความถี่วทิย ุ

1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626.5-1 645.5 MHz และ 1 646.5-

1 660.5 MHz ในสถานการณ์บางสถานการณ์ หน่วยงานของรัฐอาจอนุญาตให ้

สถานีภาคพืน้ดนิในกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทยีมที่ตัง้ ณ ตําแหน่งที่กําหนดไว ้

ตดิตอ่สือ่สารผ่านสถานีอวกาศ โดยใชย้า่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ 

5.351A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 

MHz, 1 646.5-1 660.5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-

2 200 MHz, 2 483.5-2 520 MHz และ 2 670-2 690 MHz ในกจิการเคลือ่นที่

ผ่านดาวเทียม  ใหดู้ข อ้มติที่ 212 (Rev.WRC-07) และ  225 

(Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.352A ในย่านความถีว่ทิยุ 1 525-1 530 MHz สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

ซึง่ไม่รวมถงึสถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลผ่านดาวเทยีม ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิ

การรบกวนอย่างรุนแรงหรอืตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีใน

กจิการประจําทีใ่นฝร่ังเศสและเขตแดนชมุชนโพน้ทะเลของฝร่ังเศสในเขตภมูภิาค 

3 แอลจีเรยี ซาอุดอีาระเบยี อยีปิต ์กนิี อนิเดยี อสิราเอล อติาล ีจอรแ์ดน คูเวต 

มาล ีมอลตา โมร็อกโก มอรเิตเนีย ไนจีเรยี โอมาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์กาตาร ์

สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี แทนซาเนีย เวยีดนาม และเยเมน ซึง่ไดแ้จง้จดทะเบยีน

ความถีว่ทิยกุอ่นวันที ่1 เมษายน 2541 (WRC-97) 

5.353A การใชก้ระบวนการตามสว่นที ่II ของมาตรา 9 กับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ในย่านความถีว่ทิยุ 1 530-1 544 MHz และ 1 626.5-1 645.5 MHz ตอ้งให ้

ความสําคัญกับการใชค้ลืน่ความถีใ่นเหตปุระสบภัย ในภาวะฉุกเฉินและเพือ่ความ

ปลอดภัยของระบบ ซึ่งใชง้านทั่วโลกในกรณีเหตุประสบภัยและเพื่อความ

ปลอดภัยทางทะเล (Global Maritime Distress and Safety System 

(GMDSS)) การสื่อสารเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียมเพื่อการนี้มีลําดับ

ความสําคัญสงูกว่าการสือ่สารเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมอืน่ๆในเครอืข่ายนั้นในการ

เขา้ใชแ้ละการจัดใหใ้ชค้ลื่นความถี่ไดท้ันที ระบบเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมต่างๆ
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ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนที่ยอมรับไม่ไดห้รอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน

จากการตดิต่อสือ่สารของระบบ GMDSS  ทัง้นี้ ใหคํ้านึงถงึความสําคัญของการ

ตดิตอ่สือ่สารทีเ่กีย่วกับความปลอดภัยในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมอืน่ๆดว้ย 

(ภายใตข้อ้มตทิี ่222 (WRC-2000)) (WRC-2000) 

5.354 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 525-1 559 MHz และ 1 626.5-1 660.5 MHz สําหรับ

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A 

5.355 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบาหเ์รน บังกลาเทศ สาธารณรัฐคองโก อยีปิต ์  เอรเิท

รยี อรัิก อสิราเอล คูเวต เลบานอน มอลตา กาตาร ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี 

โซมาเลยี ซดูาน ชาด โตโก และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 540-1 559 

MHz, 1 610-1 645.5 MHz และ 1 646.5-1 660 MHz สําหรับกจิการประจําที่

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-03) 

5.356 การใชย้่านความถี่วทิยุ 1 544-1 545 MHz ในกจิการเคลื่อนทีผ่่านดาวเทียม 

(อวกาศสูโ่ลก) จํากัดเฉพาะการตดิต่อสือ่สาร กรณีเหตุประสบภัยและเพือ่ความ

ปลอดภัย (ดมูาตรา 31) 

5.357 กําหนดใหใ้ชย้่านความถีว่ทิยุ 1 545-1 555 MHz ในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ

ในเสน้ทางบนิพาณิชย ์เพือ่สง่จากสถานีทางการบนิภาคพืน้โลกตรงไปยังสถานี

อากาศยาน หรอืสง่ระหว่างสถานีอากาศยานกับสถานีอากาศยาน ในการขยาย

หรอืเสรมิขา่ยเชือ่มโยงจากดาวเทยีมสูอ่ากาศยาน 

5.357A การใชก้ระบวนการตามสว่นที ่II ของมาตรา 9 กับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ในย่านความถี่วทิยุ 1 545-1 555 MHz และ 1 646.5-1 656.5 MHz ตอ้งให ้

ความสําคัญกับการใชค้ลืน่ความถี่ในกจิการเคลือ่นที่ทางการบนิในเสน้ทางบนิ

พาณชิยผ์่านดาวเทยีมในการตดิต่อสือ่สารซึง่มคีวามสําคัญอันดับ 1 ถงึอันดับ 6 

ตามมาตรา 44  การตดิต่อสือ่สารในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ

พาณิชยผ์่านดาวเทยีมซึง่มคีวามสําคัญอันดับ 1 ถงึอันดับ 6 ตามมาตรา 44 มี

ลําดับความสําคัญในการเขา้ใชแ้ละการจัดใหใ้ชค้ลืน่ความถีไ่ดท้ันท ีโดยจัดใหม้ี

คลืน่ความถีว่า่งพรอ้มใชง้านไวเ้ป็นการลว่งหนา้ ในกรณีทีม่คีวามจําเป็น กจิการนี้

มีลําดับความสําคัญสูงกว่าการติดต่อสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอื่นๆใน

เครอืขา่ยนั้น ระบบเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนทีย่อมรับ

ไม่ได ้หรือรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิใน

เสน้ทางบนิพาณิชยผ์่านดาวเทยีมซึง่มคีวามสําคัญอันดับ 1 ถงึอันดับ 6 ตาม

มาตรา 44  ทัง้นี้ ใหคํ้านึงถงึความสําคัญของการตดิต่อสือ่สารทีเ่กีย่วกับความ

ปลอดภัยในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมอื่นๆดว้ย (ภายใตข้อ้มติที่ 222 

(WRC-2000)) (WRC-2000)  
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5.359 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย อาร์เมเนีย ออสเตรีย 

อาเซอรไ์บจาน เบลารุส เบนิน บัลแกเรยี แคเมอรูน สเปน สหพันธรัฐรัสเซยี 

ฝร่ังเศส กาบอง จอร์เจีย กรีซ กนิี       กนิี-บสิเซา สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบีย จอร์แดน คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน ลทิัวเนีย 

มอรเิตเนีย มอลโดวา ยูกันดา อุซเบกสิถาน ปากสีถาน โปแลนด ์ สาธารณรัฐ

อาหรับซเีรยี ครีก์ซีสถาน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีโรมาเนีย 

สวาซแิลนด ์ทาจกิสิถาน แทนซาเนีย ตนูเิซยี เตริก์เมนสิถาน และยเูครน กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz และ 1 646.5-1 660 

MHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก  หน่วยงานของรัฐควรใช ้

ความพยายามทัง้หมดเท่าที่จะปฏบิัต ิได ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตั ้งสถานีใหม่ใน

กจิการประจําทีใ่นยา่นความถีว่ทิยดุังกลา่ว (WRC-07) 

5.362A ในสหรัฐอเมรกิา กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณิชยผ์่านดาวเทยีม

ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 1 555-1 559 MHz และ 1 656.5-1 660.5 MHz มลํีาดับ

ความสําคัญในการเขา้ใชแ้ละการจัดใหใ้ชค้ลืน่ความถีไ่ดท้ันท ีโดยจัดใหม้คีลืน่

ความถีว่่างพรอ้มใชง้านไวเ้ป็นการล่วงหนา้ ในกรณีที่มคีวามจําเป็น กจิการนี้มี

ลําดับความสําคัญสงูกวา่การตดิตอ่สือ่สารเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมอืน่ๆในเครอืขา่ย

นัน้ ระบบเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีย่อมรับไม่ได ้หรอื

รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการเคลื่อนทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิ

พาณิชยผ์่านดาวเทยีม ซึง่มคีวามสําคัญอันดับ 1 ถงึอันดับ 6 ตามมาตรา 44  

ทัง้นี้ ใหคํ้านึงถงึความสําคัญของการตดิต่อสือ่สารทีเ่กี่ยวกับความปลอดภัยใน

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมอืน่ๆดว้ย (WRC-97) 

5.362B การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจีเรยี ซาอุดอีาระเบยี แคเมอรูน สาธารณรัฐสังคม

นิยมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน มาล ี มอรเิตเนีย สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี 

และตูนิเซยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 559-1 610 MHz สําหรับกจิการประจําที่

ดว้ย โดยจัดเป็นกิจการหลักจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2553 หลังจากวันที ่

1 มกราคม 2553  กจิการประจําทีอ่าจดําเนนิการตอ่ไปได ้ โดยจัดเป็นกจิการรอง 

จนถงึวันที ่  1 มกราคม 2558 นอกจากนี้มกีารกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 559-

1 610 MHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง จนถงึวันที ่  1 

มกราคม 2558ในแอลจีเรยี เยอรมนี อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส เบนิน 

บัลแกเรยี สเปน สหพันธรัฐรัสเซยี ฝร่ังเศส กาบอง จอรเ์จีย กนิี กนิี-บสิเซา 

คาซัคสถาน ลทิัวเนีย มอลโดวา ไนจีเรยี ยูกันดา อุซเบกสิถาน ปากสีถาน 

โปแลนด์ คีร์กซีสถาน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี โรมาเนีย 

เซเนกัล สวาซแิลนด ์ ทาจิกสิถาน แทนซาเนีย เตริก์เมนิสถาน และยูเครน  

หน่วยงานของรัฐควรดําเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆ ทัง้หมดเท่าทีจ่ะปฏบิัตไิด ้เพือ่
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คุม้ครองป้องกันกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม และกจิการวทิยุนําทางทางการ

บนิ และไมจั่ดสรรคลืน่ความถีใ่หมใ่นยา่นความถีว่ทิยนุี้ใหส้ถานีในกจิการประจําที่

(WRC-07) 

5.362C การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสาธารณรัฐคองโก อยีปิต ์ เอรเิทรยี อรัิก อสิราเอล 

จอรแ์ดน มอลตา กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี โซมาเลยี ซดูาน ชาด โตโก 

และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 559-1 610 MHz สําหรับกจิการประจําที่

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง จนถงึวันที ่ 1 มกราคม 2558 หน่วยงานของรัฐควร

ดําเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆ ทัง้หมดเทา่ทีจ่ะปฏบิัตไิดเ้พือ่คุม้ครองป้องกันกจิการ

วทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม และไม่จัดสรรคลืน่ความถีใ่หม่ในย่านความถีว่ทิยุนี้ให ้

สถานีในกจิการประจําที ่(WRC-07) 

5.364 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 610-1 626.5 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) และในกจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม (โลก

สูอ่วกาศ) ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A สถานีภาคพืน้ดนิเคลือ่นทีใ่น

กจิการใดกจิการหนึ่งซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุนี้  ตอ้งมคี่าความหนาแน่นของกําลัง

สง่ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกสงูสดุไม่เกนิ -15 dB(W/4 kHz) ในแถบ

คลืน่ทีม่รีะบบวทิยตุามขอ้ 5.366 ใชง้านอยู่ (ซึง่อยู่ภายใตข้อ้ 4.10) โดยใหใ้ช ้

คา่ความหนาแน่นของกําลังสง่ออกอากาศสมมลูแบบไอโซทรอปิกสงูสดุคา่นี้ เวน้

แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบเป็นอืน่จากหน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บผลกระทบ  สว่นใน

แถบคลืน่ทีไ่มม่รีะบบวทิยตุามขอ้ 5.366 ใชง้านอยู่ ค่าความหนาแน่นของกําลัง

สง่ออกอากาศสมมลูแบบไอโซทรอปิกเฉลีย่ของสถานีภาคพืน้ดนิเคลือ่นทีต่อ้งไม่

เกนิ –3 dB(W/4 kHz) สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่รอ้งขอสทิธิ

คุม้ครองการรบกวนจากสถานีในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ จากสถานีที่

ดําเนินงานตามขอ้ 5.366 และจากสถานีในกจิการประจําทีซ่ ึง่ดําเนินงานตาม

ขอ้ 5.359  ในการประสานงานกรณีเครอืข่ายเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม หน่วยงาน

ของรัฐตอ้งพยายามอย่างดทีี่สดุเท่าที่จะปฏบิัตไิดเ้พือ่คุม้ครองป้องกันสถานีที่

ดําเนนิงานตามขอ้ 5.366 

5.365 การใชย้่านความถี่วทิยุ 1 613.8-1 626.5 MHz สําหรับกจิการเคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A 

5.366 ย่านความถีว่ทิยุ 1 610-1 626.5 MHz เป็นย่านความถีว่ทิยุทีส่งวนไวใ้ชง้านทั่ว

โลกสําหรับการใชแ้ละการพัฒนาเครือ่งชว่ยอเิล็กทรอนิกสป์ระจําอากาศยานใน

การนําทางทางการบนิ และสิง่อํานวยความสะดวกทีต่ัง้บนพืน้ดนิ หรอืสิง่อํานวย

ความสะดวกประจําดาวเทยีมทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง การใชด้าวเทยีมในการนี้ข ึน้กับ

ขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 
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5.367 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 1 610-1 626.5 MHz และ 5 000-

5 150 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณิชยด์ว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.368 ขอ้ 4.10 ไม่ใชก้ับกจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีมและ

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมในย่านความถีว่ทิยุ 1 610-1 626.5 MHz ทัง้นี้ ไม่

รวมถงึกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิผ่านดาวเทยีม 

5.369 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในแองโกลา ออสเตรเลยี บุรุนด ี จีน เอรเิทรยี 

เอธโิอเปีย อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อสิราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี เลบานอน ไลบเีรยี มาดากัสการ ์มาล ีปากสีถาน ปาปัว

นิวกินี สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซูดาน 

สวาซแิลนด ์โตโก และแซมเบยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 610-1 626.5 MHz 

สําหรับกจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) โดย

จัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 กับประเทศ

อืน่ๆ (WRC-03) 

5.370 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในเวเนซเูอลา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 610-

1 626.5 MHz สําหรับกจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม (โลก

สูอ่วกาศ) โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.371 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภูมภิาค 1 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 610-1 626.5 

MHz (โลกสูอ่วกาศ) และ 2 483.5-2 500 MHz (อวกาศสูโ่ลก) สําหรับกจิการ

วทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีมดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง ซึง่

ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.372 สถานีในกจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีมและสถานีในกจิการ

เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงตอ่สถานีในกจิการ

วทิยุดาราศาสตร์ทีใ่ชย้่านความถี่วทิยุ 1 610.6-1 613.8 MHz (อยู่ภายใตข้อ้ 

29.13) 

5.374 สถานีภาคพืน้ดนิเคลือ่นทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมซึง่ใชย้่านความถีว่ทิย ุ

1 631.5-1 634.5 MHz และ 1 656.5-1 660 MHz ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวน

อยา่งรนุแรงต่อสถานีในกจิการประจําทีใ่นประเทศต่างๆ ตามขอ้ 5.359 (WRC-

97) 

5.375 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 645.5-1 646.5 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

(โลกสูอ่วกาศ) และขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งดาวเทยีม จํากัดเฉพาะการตดิตอ่สือ่สาร

กรณีเหตปุระสบภัยและเพือ่ความปลอดภัย (ดมูาตรา 31) 
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5.376 กําหนดใหใ้ชย้า่นความถีว่ทิย ุ1 646.5-1 656.5 MHz ในกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิในเสน้ทางบนิพาณชิย ์เพือ่สง่จากสถานีอากาศยานตรงไปยังสถานีทางการบนิ

ภาคพืน้โลก หรอืสง่ระหว่างสถานีอากาศยานกับสถานีอากาศยาน ในการขยาย

หรอืเสรมิขา่ยเชือ่มโยงจากอากาศยานสูด่าวเทยีม 

5.376A สถานีภาคพืน้ดนิเคลื่อนทีซ่ ึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 660-1 660.5 MHz ตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงตอ่สถานีในกจิการวทิยดุาราศาสตร ์(WRC-97) 

5.379 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบังกลาเทศ อนิเดยี อนิโดนีเซยี ไนจีเรยี และปากสีถาน 

กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ1 660.5-1 668.4 MHz สําหรับกจิการชว่ยอุตุนิยมวทิยา

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง 

5.379A หน่วยงานของรัฐควรดําเนินการคุม้ครองป้องกันเท่าทีจ่ะปฏบิัตไิด ้เพือ่คุม้ครอง

ป้องกันการวจัิยทางวทิยุดาราศาสตรใ์นย่านความถีว่ทิยุ 1 660.5-1 668.4 MHz 

โดยเฉพาะการยุติการส่งในทิศทางจากอากาศสู่พื้นดินของกิจการช่วย

อุตุนิยมวทิยาในย่านความถีว่ทิยุ 1 664.4-1 668.4 MHz โดยเร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะ

ปฏบิัตไิด ้

5.379B การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1 668-1 675 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม 

ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A  การใชย้่านความถี่วทิยุ 1 668-

1 668.4 MHz อยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่904 (WRC-07) (WRC-07) 

5.379C เพื่อคุม้ครองป้องกันกิจการวทิยุดาราศาสตร์ในย่านความถี่วทิยุ 1 668-1 670 

MHz คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวมอันเนื่องจากสถานีภาคพืน้ดนิเคลือ่นทีใ่น

เครอืข่ายใดๆของกจิการเคลือ่นที่ผ่านดาวเทยีมซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุนี้ตอ้งไม่

เกนิ –181 dB(W/m2.10 MHz) และไม่เกนิ 194 dB(W/m2.20 kHz) ณ สถานี

วทิยุดาราศาสตรใ์ดๆ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนความถีว่ทิยุระหว่างประเทศแลว้ โดยค่า

ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวมตอ้งไมเ่กนิคา่ดังกลา่วมากกวา่ 2% ของระยะเวลา

รวม 2 000 วนิาท ี(WRC-03) 

5.379D การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 668.4-1 675 MHz ร่วมกันระหว่างกจิการเคลือ่นทีผ่่าน

ดาวเทียมและกิจการประจําที่กับกิจการเคลื่อนที่ อยู่ภายใตข้อ้มติที่ 744 

(Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.379E ในยา่นความถีว่ทิยุ 1 668.4-1 675 MHz สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรุนแรงต่อสถานีในกจิการชว่ยอุตุนิยมวทิยา ใน

จีน สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ญี่ปุ่ น และอุซเบกสิถาน หน่วยงานของรัฐไม่ควร

ดําเนินกจิการช่วยอุตุนิยมวทิยาระบบใหม่ในย่านความถี่วทิยุ 1 668.4-1 675 
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MHz โดยควรจัดการใหก้จิการชว่ยอุตุนิยมวทิยาใชย้่านความถีว่ทิยุนี้ เปลีย่นไป

ใชย้า่นความถีว่ทิยอุืน่โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะปฏบิัตไิด ้(WRC-03) 

5.380A ในย่านความถีว่ทิยุ 1 670-1 675 MHz สถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงหรอืเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานี

ภาคพืน้ดนิในกจิการอุตุนิยมวทิยาผ่านดาวเทยีมซึง่แจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุ

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2547 สถานีภาคพื้นดนิในกจิการอุตุนิยมวทิยาผ่าน

ดาวเทยีมทีต่ัง้ใหมใ่นยา่นความถีว่ทิยนุี้ไดรั้บสทิธคิุม้ครองการรบกวนอย่างรุนแรง

จากสถานีในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมดว้ย (WRC-07) 

5.381 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอัฟกานิสถาน คอสตารกิา ควิบา อนิเดยี สาธารณรัฐ

อสิลามอหิร่าน  และปากสีถาน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 690-1 700 MHz 

สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลื่อนทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่

รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-03) 

5.382 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในซาอุดอีาระเบยี อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน 

บาหเ์รน เบลารุส สาธารณรัฐคองโก อยีปิต ์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ เอรเิทรีย 

เอธโิอเปีย สหพันธรัฐรัสเซยี กนิี อรัิก อสิราเอล จอรแ์ดน คาซัคสถาน คูเวต 

สาธารณรัฐมาซิโดเนียภายใตยู้โกสลาเวียในอดีต เลบานอน มอริเตเนีย 

มอลโดวา มองโกเลยี โอมาน อซุเบกสิถาน โปแลนด ์กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับ

ซเีรยี ครีก์ซีสถาน เซอรเ์บยี โซมาเลยี ทาจกิสิถาน แทนซาเนีย           เตริก์เมนิ

สถาน ยูเครน และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 690-1 700 MHz สําหรับ

กจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึง่ไม่

รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ  สว่นในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

เกาหล ีกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 690-1 700 MHz สําหรับกจิการประจําที ่โดย

จัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) และกําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 1 690-1 700 MHz 

สําหรับกจิการเคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกจิการรอง ซึง่ไม่รวมถึงกจิการเคลื่อนที่

ทางการบนิ (WRC-07) 

5.384 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอนิเดยี อนิโดนีเซยี และญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

1 700-1 710 MHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก (WRC-97) 

5.384A หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะดําเนินกจิการเคลื่อนที่ International Mobile 

Telecommunications (IMT) กําหนดจะใชย้่านความถีว่ทิยุ หรอืใชค้วามถีว่ทิยุ

สว่นใดสว่นหนึ่งในย่านความถีว่ทิยุ 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz และ 

2 500-2 690 MHz ในการดําเนินกจิการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้มตทิี่ 223 

(Rev.WRC-07) การกําหนดนี้มไิดเ้ป็นการหา้มมใิหก้จิการต่างๆใชย้่านความถี่
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วทิยขุา้งตน้ตามทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถีไ่ว ้และมไิดเ้ป็นการจัดลําดับความสําคัญ

ในขอ้บังคับวทิยแุตอ่ยา่งใด (WRC-07) 

5.385 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 718.8-1 722.2 MHz สําหรับ

กจิการวทิยุดาราศาสตร์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง เพื่อการสังเกตการณ์เสน้

สเปคตรัม (WRC-2000) 

5.386 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภูมภิาค 2 ในออสเตรเลยี กวม อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

และญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 1 750-1 850 MHz สําหรับกจิการปฏบิัตกิาร

อวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) และกจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) ดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 โดยตอ้งคํานึงถงึระบบโทรโปส

แกตเตอรเ์ป็นพเิศษ (WRC-03) 

5.387 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเบลารุส จอรเ์จีย คาซัคสถาน มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน 

สโลวะเกยี    โรมาเนีย ทาจกิสิถาน และเตริก์เมนิสถาน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

1 770-1 790 MHz สําหรับกจิการอุตุนิยมวทิยาผ่านดาวเทยีมดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 (WRC-07) 

5.388 หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะดําเนินกิจการเคลื่อนที่ International Mobile 

Telecommunications - 2000 (IMT-2000) กําหนดจะใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 885-

2 025 MHz และ 2 110-2 200 MHz ในการดําเนนิกจิการทั่วโลก การกําหนดนี้มไิด ้

เป็นการหา้มมใิหก้จิการตา่งๆใชย้า่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ตามทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถี่

ไว ้ทัง้นี้ ควรจัดยา่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ไวร้องรับกจิการเคลือ่นที ่IMT-2000 ตาม

ข ้อ ม ติที่  212 (Rev.WRC-97) (ดู ข ้อ ม ติที่  223 (WRC-2000) 

ประกอบดว้ย) (WRC-2000) 

5.388A ในเขตภมูภิาค 1 และ 3 สถานีฐานลอยระยะสงูอาจใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 885-1 980 

MHz, 2 010-2 025 MHz และ 2 110-2 170 MHz และในเขตภูมภิาค 2 สถานีฐาน

ลอยระยะสงูอาจใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1 885-1 980 MHz และ 2 110-2 160 MHz โดย

ใชส้ถานีฐานลอยระยะสูงดังกล่าวเป็นสถานีฐานเพื่อดําเนินกิจการเคลื่อนที ่

International Mobile Telecommunications - 2000 (IMT-2000) ตามขอ้มติ

ที ่221 (Rev.WRC-03) การใชย้่านความถีว่ทิยุดังกล่าวมไิดเ้ป็นการหา้มมใิห ้

กจิการตา่งๆใชย้า่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ตามทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถีไ่ว ้และมไิดเ้ป็น

การจัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยแุตอ่ยา่งใด  (WRC-03) 

5.388B ในแอลจีเรยี ซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน เบนิน บูรก์นิาฟาโซ แคเมอรูน คอโมโรส 

โกตดวัิวร ์ จีน ควิบา จบิูต ีอยีปิต ์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ เอรเิทรยี เอธโิอเปีย 

กาบอง กานา อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิรา่น อสิราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน เคนยา คเูวต มาล ีโมร็อกโก มอรเิตเนีย ไนจีเรยี 
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โอมาน ยูกันดา กาตาร ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี เซเนกัล สงิคโปร์ ซดูาน 

แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซยี เยเมน แซมเบยี และซมิบับเว เพือ่คุม้ครอง

ป้องกันกิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ รวมทั ้งสถานีเคลื่อนที่ระบบ  

IMT-2000 ในดนิแดนของประเทศแตล่ะประเทศจากการรบกวนอันเนื่องจากการ

ใชค้วามถีว่ทิยเุดยีวกัน ซึง่เกีย่วขอ้งกับสถานีฐานลอยระยะสงูใดๆ ทีใ่ชเ้ป็นสถานี

ฐานเพื่อดําเนินกจิการเคลื่อนที่ IMT-2000 ในประเทศเพื่อนบา้นโดยใชย้่าน

ความถีว่ทิยุตามขอ้ 5.388A นั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังของชอ่งความถี่

วทิยุช่องเดียวกันอันเนื่องจากสถานีฐานลอยระยะสูงดังกล่าว ตอ้งไม่เกิน -

127 dB(W/(m2 · MHz)) ณ พืน้ผวิ โลกภายนอกชายแดนของประเทศ เวน้แต่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบเป็นทีแ่น่ชัดจากหน่วยงานของรัฐที่ไดรั้บผลกระทบ ณ วัน

เวลาทีแ่จง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยขุองสถานีฐานลอยระยะสงู (WRC-03) 

5.389A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz ในกจิการ

เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A และอยู่ภายใต ้

ขอ้มตทิี ่716 (Rev.WRC-2000) (WRC-07) 

5.389B การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ1 980-1 990 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้ง

ไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงหรอืเป็นอปุสรรคตอ่การพัฒนากจิการประจําที่

และกจิการเคลื่อนที่ในอาร์เจนตนิา บราซลิ แคนาดา ชลิี เอกวาดอร ์

สหรัฐอเมรกิา ฮอนดูรัส จาไมกา เม็กซโิก เปรู  ซรูนิาเม ตรนิิแดดและโตเบโก 

อรุกุวัย และเวเนซเูอลา 

5.389C การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 010-2 025 MHz และ 2 160-2 170 MHz ในกจิการ

เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมในเขตภมูภิาค 2 ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A 

และอยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่716 (Rev.WRC-2000) (WRC-07) 

5.389E การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 010-2 025 MHz และ 2 160-2 170 MHz ในกจิการ

เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมในเขตภมูภิาค 2 ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง

หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจการประจําที่และกิจการเคลื่อนที่ในเขต

ภมูภิาค 1 และ 3 

5.389F ในแอลจีเรยี เบนิน เคปเวริด์ อยีปิต ์สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน มาล ีสาธารณรัฐ

อาหรับซเีรยี และตนูเิซยี การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 1 980-2 010 MHz และ 2 170-

2 200 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่าง

รุนแรงหรอืเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ก่อน

วันที ่1 มกราคม 2548 และกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทยีมตอ้งไม่รอ้งขอสทิธิ

คุม้ครองการรบกวนจากกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่(WRC-2000) 
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5.391 ในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหก้จิการเคลื่อนที่ในย่านความถี่วทิยุ 2 025-2 110 

MHz และ 2 200-2 290 MHz หน่วยงานของรัฐตอ้งไมจั่ดสรรคลืน่ความถีใ่หใ้ชใ้น

ระบบเคลื่อนที่ซ ึง่การใชค้วามถี่ว ิทยุมีความหนาแน่นในการใชง้านสูง และ

หน่วยงานของรัฐตอ้งคํานงึถงึขอ้เสนอแนะ ITU-R SA.1154 ในการจัดใหม้รีะบบ

เคลือ่นทีใ่ดๆ (WRC-97) 

5.392 หน่วยงานของรัฐควรดําเนินมาตรการทัง้หมดทีป่ฏบิัตไิด ้เพือ่ใหม้ั่นใจว่า การสง่

ในย่านความถีว่ทิยุ 2 025-2 110 MHz และ 2 200-2 290 MHz จากอวกาศสู่

อวกาศ ระหวา่งดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีส่องดวง หรอืมากกวา่สองดวง ใน

กจิการวจัิยอวกาศ ในกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ และในกจิการสํารวจพภิพผ่าน

ดาวเทยีมนั้น การสง่ดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการสง่จากโลกสูอ่วกาศ การสง่

จากอวกาศสูโ่ลก และการสง่จากอวกาศสูอ่วกาศอืน่ๆ ระหว่างดาวเทยีมทีม่วีง

โคจรประจําทีแ่ละดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําที่ในกจิการขา้งตน้และในย่าน

ความถีว่ทิยขุา้งตน้  

5.393 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดา สหรัฐอเมรกิา อนิเดยี และเม็กซโิก กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 2 310-2 360 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม 

และ สําหรับกจิการกระจายเสยีงภาคพืน้โลกเพือ่เสรมิการกระจายเสยีงใหส้มบูรณ์

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก จํากัดเฉพาะการกระจายเสยีงในระบบดจิติอล และ

อยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่528 (Rev.WRC-03) ยกเวน้มตขิอ้ 3 ซึง่มมีตวิ่า ในการใช ้

ย่านความถีว่ทิยุของระบบกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีมเป็นการชั่วคราวนั้น ใหใ้ช ้

ความถีว่ทิยภุายในแถบคลืน่ 25 MHz แถบคลืน่สดุทา้ยของยา่นความถีว่ทิยุแต่ละ

ยา่นระหวา่ง 1-3 GHz ทีกํ่าหนดใหก้จิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม (WRC-07) 

5.394 ในสหรัฐอเมรกิา การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ2 300-2 390 MHz สําหรับงานโทรมาตร

ในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิมลํีาดับความสําคัญสงูกวา่การใชง้านอืน่ๆในกจิการ

เคลือ่นที ่ในแคนาดา  การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ2 360-2 400 MHz สําหรับงานโทร

มาตรในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิมลํีาดับความสําคัญสงูกว่าการใชง้านอืน่ๆใน

กจิการเคลือ่นที ่(WRC-07) 

5.395 ในฝร่ังเศสและตรุก ีการใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 310-2 360 MHz สําหรับงานโทร

มาตรในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิมลํีาดับความสําคัญสงูกว่าการใชง้านอืน่ๆใน

กจิการเคลือ่นที ่(WRC-03) 

5.396 สถานีอวกาศในกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทียมที่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 310-

2 360 MHz ตามขอ้ 5.393 ซึง่อาจมผีลกระทบต่อกจิการต่างๆทีใ่ชย้่านความถี่

วทิยุนี้ในประเทศอื่นๆ สถานีอวกาศนั้นตอ้งประสานงานและแจง้จดทะเบียน

ความถี่ว ิทยุตามขอ้มติที่ 33 (Rev.WRC-97) ในกรณีของสถานี
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วทิยุกระจายเสยีงภาคพื้นโลกเพื่อเสรมิการกระจายเสียงใหส้มบูรณ์นั้นตอ้ง

ประสานงานระดับ     ทวภิาคกีับประเทศเพือ่นบา้นกอ่น จงึจะใหดํ้าเนนิการได ้

5.397 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในฝร่ังเศส กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 2 450-2 500 

MHz สําหรับกจิการวทิยหุาตําแหน่ง โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) การใช ้

งานดังกลา่วขึน้กับขอ้ตกลงรว่มกันกับหน่วยงานของรัฐทีอ่าจไดรั้บผลกระทบ ทัง้

ในกรณีของกจิการที่ดําเนินงานอยู่แลว้ หรือกจิการที่มแีผนจะดําเนินงานตาม

ตารางกําหนดคลืน่ความถี ่

5.398 กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีมในยา่นความถีว่ทิยุ 2 483.5-

2 500 MHz ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 4.10  

5.399 ในเขตภมูภิาค 1 สถานีในกจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีมใน

ประเทศอืน่ๆ นอกจากประเทศตามขอ้ 5.400 ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่าง

รุนแรงหรือตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีในกจิการวทิยุหา

ตําแหน่ง  

5.400 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในแองโกลา ออสเตรเลยี บังกลาเทศ บุรุนด ีจีน 

เอรเิทรยี เอธโิอเปีย อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบยี เลบานอน ไลบเีรยี มาดากัสการ ์มาล ีปากสีถาน ปาปัว

นิวกินี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซูดาน 

สวาซแิลนด ์โตโก และแซมเบยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 2 483.5-2 500 MHz 

สําหรับกจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) โดย

จัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงรว่มกัน ภายใต ้ขอ้ 9.21 กับ

ประเทศอืน่ๆ (WRC-03) 

5.402 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 483.5-2 500 MHz ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

และกจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีมขึน้กับการประสานงาน

ภายใตข้อ้ 9.11A หน่วยงานของรัฐควรดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆทัง้หมด

เท่าที่จะปฏบิัตไิด ้เพื่อคุม้ครองป้องกันกจิการวทิยุดาราศาสตร์จากการรบกวน

อย่างรุนแรงอันเนื่องจากการแพร่คลืน่ในย่านความถีว่ทิยุ 2 483.5-2 500 MHz 

โดยเฉพาะการรบกวนทีม่สีาเหตจุากการแผ่คลืน่ฮารโ์มนกิที ่2 ในยา่นความถีว่ทิย ุ

4 990-5 000 MHz ซึง่เป็นย่านความถี่วทิยุที่กําหนดสําหรับกจิการวทิยุดารา

ศาสตรท์ั่วโลก 

5.403 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ยกเวน้กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ

ผ่านดาวเทยีม อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 520-2 535 MHz ได ้ขึน้กับขอ้ตกลง

ภายใตข้อ้ 9.21 โดยจํากัดใหใ้ชภ้ายในเขตแดนของประเทศ ทัง้นี้ อยู่ภายใต ้

ขอ้ 9.11A (WRC-07) 
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5.404 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอนิเดยีและสาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน กจิการวทิยุตรวจ

การณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) อาจใชย้่านความถี่วทิย ุ

2 500-2 516.5 MHz ได ้ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 โดยจํากัดใหใ้ช ้

เฉพาะภายในเขตแดนของประเทศ  

5.405 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในฝร่ังเศส กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 2 500-2 550 MHz 

สําหรับกจิการวทิยหุาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ขึน้กับขอ้ตกลงรว่มกัน

กับหน่วยงานของรัฐทีอ่าจไดรั้บผลกระทบ ทัง้ในกรณีของกจิการทีดํ่าเนินงานอยู่

แลว้ หรอืกจิการทีม่แีผนจะดําเนนิงานตามตารางกําหนดคลืน่ความถี ่

5.407 ในย่านความถี่วทิยุ 2 500-2 520 MHz ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ 

พืน้ผิวโลก ในอารเ์จนตนิา อันเนื่องจากสถานีอวกาศในกจิการเคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ตอ้งไม่เกนิ –152 dB(W/(m2 . 4 kHz)) เวน้แต่จะมี

ขอ้ตกลงเป็นอืน่หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.410 ระบบโทรโปสเพยีรคิสแกตเตอรใ์นเขตภูมภิาค 1 อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 500-

2 690 MHz ได ้ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 หน่วยงานของรัฐตอ้งใช ้

ความพยายามทัง้หมดเท่าที่จะปฏบิัต ิได  ้เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาระบบโทร

โปสเพียริค สแกตเตอร์ระบบใหม่ในย่านความถี่ว ิทยุนี้ ในการวางแผนข่าย

เชื่อมโยงระบบโทรโปสเพียริค สแกตเตอร์ระบบใหม่ในย่านความถี่ว ิทยุนี้ 

หน่วยงานของรัฐตอ้งมมีาตรการตา่งๆทีเ่ป็นไปได ้เพือ่หลกีเลีย่งมใิหส้ายอากาศ

ของข่ายเชือ่มโยงระบบโทรโปสเพียรคิ สแกตเตอรม์ีทศิทางตรงไปยังวงโคจร

ของดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่(WRC-07) 

5.412 การกําหนดเผื่อเลือก:  ในอาเซอรไ์บจาน ครี์กีซสถาน และเตริก์เมนิสถาน 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 2 500-2 690 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการ

เคลื่อนที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึง่ไม่รวมถึงกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน 

(WRC-07) 

5.413 ในการออกแบบระบบในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในย่าน

ความถี่ว ิทยุระหว่าง 2 500 MHz และ 2 690 MHz หน่วยงานของรัฐควร

ดําเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆทัง้หมดทีจํ่าเป็นเพือ่คุม้ครองป้องกันกจิการวทิยดุารา

ศาสตรใ์นยา่นความถีว่ทิย ุ2 690 -2 700 MHz 

5.414 การกําหนดย่านความถี่วทิยุ 2 500-2 520 MHz สําหรับกิจการเคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A (WRC-07) 

5.414A ในญี่ปุ่ นและอนิเดยี การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 500-2 520 MHz และ 2 520-

2 535 MHz ตามขอ้ 5.403 ของเครือข่ายดาวเทียมในกจิการเคลื่อนที่ผ่าน
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ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) จํากัดใหใ้ชภ้ายในเขตแดนของประเทศ และขึน้กับการ

ประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A คา่ความหนาแน่น ฟลักซกํ์าลังทีกํ่าหนดใหเ้ป็นค่า

เริม่ตน้ทีจ่ะตอ้งดําเนินการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ในพืน้ทีซ่ ึง่อยู่ภายใน

ระยะทาง 1,000 กม. โดยรอบดนิแดนของหน่วยงานของรัฐทีแ่จง้จดทะเบยีน

ความถี่ว ิทยุของเครือข่ายในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม ใหใ้ชค้่าความ

หนาแน่น ฟลักซกํ์าลังดังตอ่ไปนี้ สําหรับทกุสภาพการณ์และการมอดเูลตทกุวธิ ี

 −136     dB(W/(m2 · MHz))   

 สําหรับ    0°      5° 

 −136 + 0.55 (  5)  dB(W/(m2 · MHz))             

 สําหรับ    5° <   25° 

 −125     dB(W/(m2 · MHz))    

 สําหรับ  25° <   90° 

โดย  แทนมมุทีค่ลืน่แพรล่งมา เหนือระนาบในแนวนอน สว่นพืน้ทีอ่ ืน่ๆทีอ่ยู่นอก

พืน้ทีน่ี้ ใหใ้ชค้่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังตามตาราง 21-4 ในมาตรา 21 ใน

กรณีของระบบทีสํ่านักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถี่

วทิยุภายในวันที ่14 พฤศจกิายน 2550 และระบบดังกล่าวดําเนินการอยู่ในวันที ่

14 พฤศจกิายน 2550 ใหใ้ชค้่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ค่าเริม่ตน้ทีจ่ะตอ้ง

ดําเนนิการประสานงานตามตาราง 5-2 เอกสารแนบ 1 ภาคผนวก 5 ของขอ้บังคับ

วทิยุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 11 ร่วมกับ

ขอ้ 9.11A   (WRC-07) 

5.415 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 500-2 690 MHz ในเขตภูมภิาค 2 และการใชย้่าน

ความถี่วทิยุ 2 500-2 535 MHz และ 2 655-2 690 MHz ในเขตภูมภิาค 3 

สําหรับกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม จํากัดเฉพาะระบบซึ่งดําเนินการใน

ระดับประเทศและในระดับภูมภิาค ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 โดยให ้

ความสนใจเป็นพเิศษกับกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในเขต

ภมูภิาค 1 (WRC-07) 

5.415A การกําหนดเพิ่มเติม: ในอินเดียและญี่ปุ่ น ใหใ้ชย้่านความถี่ว ิทยุ 2 515-

2 535 MHz ในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ได ้โดย

ใหใ้ชภ้ายในเขตแดนของประเทศ  ซึง่ขึ้นกับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

(WRC-2000) 

5.416 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 520-2 670 MHz ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียม จํากัดเฉพาะระบบซึง่ดําเนินการในระดับประเทศและในระดับ
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ภมูภิาคเพือ่ใหช้มุชนรับไดโ้ดยตรง ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 หน่วยงาน

ของรัฐที่ใชย้่านความถี่วทิยุนี้ตอ้งประสานงานระดับทวภิาคีและระดับพหุภาค ี

ภายใตข้อ้ 9.19 (WRC-07) 

5.417A การดําเนนิการตามขอ้ 5.418 ในสาธารณรัฐเกาหล ีและญีปุ่่ น ใหผ้่อนปรนมตขิอ้ 

3 ของขอ้มตทิี ่528 (Rev.WRC-03) เพือ่กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 2 605-2 

630 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม และสําหรับกจิการกระจาย

เสยีงภาคพื้นโลกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลักจํากัดเฉพาะระบบซึง่ใหบ้รกิาร

ครอบคลมุในระดับประเทศเพือ่เสรมิการกระจายเสยีงใหส้มบรูณ์ หน่วยงานของรัฐ

แต่ละประเทศขา้งตน้ตอ้งไม่จัดสรรคลืน่ความถี่ทับซอ้นกันสองคลื่นความถี่ใน

คราวเดยีวกัน กลา่วคอื จัดสรรคลืน่ความถีห่นึ่งตามขอ้กําหนดนี้ และจัดสรรคลืน่

ความถี่อีกคลื่นความถี่หนึ่งตามขอ้ 5.416 ทั ้งนี้ ไม่นําขอ้ 5.416 และ

ตาราง 21-4 ในมาตรา 21 มาใช ้ ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีซ่ ึง่ใช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 2 605-2 630 MHz ในกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม อยู่

ภายใตข้อ้มตทิี่ 539 (Rev.WRC-03) ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ 

พืน้ผวิโลก อันเนื่องจากสถานีอวกาศในกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีมทีม่วีง

โคจรประจําที ่ ซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 605-2 630 MHz และสํานักงานวทิยุ

คมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่ว ิทยุ หรือเอกสารการแจง้จด

ทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที ่4 กรกฎาคม 2546 ค่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลัง สําหรับทกุสภาพการณ์ และการมอดูเลตทุกวธิ ีตอ้งไม่เกนิ

คา่ดังตอ่ไปนี้ 

  130     dB(W/(m2 · MHz))  สําหรับ   0      5 

130 + 0.4 (  5) dB(W/(m2 · MHz)) สําหรับ    5   25 

122     dB(W/(m2 · MHz))  สําหรับ  25   90 

 โดย  แทนมมุทีค่ลืน่แพรล่งมา เหนือระนาบในแนวนอน คา่ความหนาแน่นฟลักซ์

กําลัง ณ พืน้ผวิโลกอาจสงูกว่าค่าดังกล่าวขา้งตน้ในดนิแดนของประเทศใดๆที่

หน่วยงานของรัฐนั้นใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีเครือข่ายในกจิการกระจายเสยีง

ผ่านดาวเทียมของสาธารณรัฐเกาหล ีซึง่ยกเวน้ไม่ใชค้่าดังกล่าวขา้งตน้ กรณีนี้ 

ใหใ้ชค้่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังเท่ากับ             -122 dB(W/(m2 · MHz)) 

สําหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมามากกว่า 35 เป็นค่าเริ่มตน้ที่จะตอ้งดําเนินการ

ประสานงานภายใตข้อ้ 9.11 ในพืน้ทีซ่ ึง่อยูภ่ายในระยะทาง 1,000 ก.ม. โดยรอบ

ดนิแดนของหน่วยงานของรัฐที่แจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุของระบบในกจิการ

กระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม (WRC-03) 
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5.417B ในสาธารณรัฐเกาหล ีและญี่ปุ่ น การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 605-2 630 MHz ของ

ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม ตาม

ขอ้ 5.417A  ซึง่สํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่

วทิยุ หรอืเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที ่4 

กรกฎาคม 2546 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ ดังกล่าวนี้ข ึน้กับการประสานงานภายใต ้

ขอ้ 9.12A  ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่ซึง่ถอื

วา่สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุ หรอืเอกสาร

การแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที ่4 กรกฎาคม 2546 

โดยไม่อยู่ภายใตข้อ้ 22.2  ส่วนกรณีที่เกี่ยวขอ้งกับเครอืข่ายดาวเทียมที่มวีง

โคจรประจําที่  ซึง่ถือว่าสํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงาน

ความถีว่ทิยุ หรือเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 ก่อน

วันที ่5 กรกฎาคม 2546 ยังตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ 22.2 (WRC-03) 

5.417C การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 605-2 630 MHz ของระบบดาวเทียมทีม่ีวงโคจรไม่

ประจําทีใ่นกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม ตามขอ้ 5.417A ซึง่สํานักงานวทิยุ

คมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่ว ิทยุ หรือเอกสารการแจง้จด

ทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที ่4 กรกฎาคม 2546 การใชย้่าน

ความถีว่ทิย ุดังกลา่วนี้ข ึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.12 (WRC-03) 

5.417D การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 605-2 630 MHz ของเครอืข่ายดาวเทยีมทีม่วีงโคจร

ประจําที่ ซึง่สํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่วทิย ุ

หรือเอกสารการแจง้จดทะเบียนความถี่ว ิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 4 

กรกฎาคม 2546 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ ดังกล่าวนี้ข ึน้กับการประสานงานภายใต ้

ขอ้ 9.13 ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการ

กระจายเสียงผ่านดาวเทียม ตามขอ้ 5.417A ทัง้นี้ ไม่อยู่ภายใตข้อ้ 22.2 

(WRC-03) 

5.418 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสาธารณรัฐเกาหล ีอนิเดยี ญีปุ่่ น ปากสีถาน และประเทศ

ไทย กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ2 535-2 655 MHz สําหรับกจิการกระจายเสยีงผ่าน

ดาวเทยีม และสําหรับกจิการกระจายเสยีงภาคพืน้โลกเพือ่เสรมิการกระจายเสยีง

ใหส้มบูรณ์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก การใชย้่านความถี่วทิยุดังกล่าวจํากัด

เฉพาะการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  และอยู่ภายใตข้ อ้มติที่ 528 

(Rev.WRC-03)  โดยไมใ่ชข้อ้ 5.416 และตาราง 21-4 ในมาตรา 21 กับการ

กําหนดยา่นความถีว่ทิยุเพิม่เตมินี้ การใชย้่านความถีว่ทิยุของระบบดาวเทยีมทีม่ี

วงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม อยู่ภายใตข้อ้มตทิี ่539 

(Rev.WRC-03) ทัง้นี้ ระบบต่างๆในกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีมทีม่วีง

โคจรประจําที ่ ซึง่สํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่
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วทิยตุามภาคผนวก 4 หลังวันที ่1 มถินุายน 2548 จํากัดเฉพาะระบบซึง่ใหบ้รกิาร

ครอบคลุมในระดับประเทศเท่านั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ พืน้ผวิโลก 

อันเนื่องจากสถานีอวกาศในกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่

ซึง่ใชย้่านความถี่วทิยุ 2 630-2 655 MHz และสํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บ

เอกสารการประสานงานความถีว่ทิยตุามภาคผนวก 4 หลังวันที ่1 มถิุนายน 2548 

คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังสําหรับทกุสภาพการณ์ และการมอดเูลตทกุวธิ ีตอ้ง

ไมเ่กนิคา่ดังตอ่ไปนี้ 

  130     dB(W/(m2 · MHz))  สําหรับ    0      5 

130+ 0.4 (  5) dB(W/(m2 · MHz)) สําหรับ    5   25 

–122     dB(W/(m2 · MHz))   สําหรับ 25   90 

 โดย  แทนมมุทีค่ลืน่แพรล่งมา เหนือระนาบในแนวนอน คา่ความหนาแน่นฟลักซ์

กําลัง ณ พืน้ผวิโลกอาจสงูกว่าค่าดังกล่าวขา้งตน้ในดนิแดนของประเทศใดๆที่

หน่วยงานของรัฐนั้นใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ ในกรณีที่ยกเวน้ไม่ใชค้่าดังกล่าว

ขา้งตน้ ใหใ้ชค้่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง เท่ากับ –122 dB(W/(m2 · MHz)) 

เป็นค่าเริม่ตน้ที่จะตอ้งดําเนินการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11 ในพืน้ทีซ่ ึง่อยู่

ภายในระยะทาง 1,500 ก.ม. โดยรอบดินแดนของหน่วยงานของรัฐที่แจง้จด

ทะเบยีนความถีว่ทิยขุองระบบในกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม   

  หน่วยงานของรัฐแตล่ะประเทศขา้งตน้ตอ้งไม่จัดสรรคลืน่ความถีท่ับซอ้นกันสอง

คลืน่ความถีใ่นคราวเดียวกัน กล่าวคือ จัดสรรคลื่นความถีห่นึ่งตามขอ้กําหนดนี้ 

และจัดสรรคลืน่ความถีอ่กีคลืน่ความถีห่นึ่งตามขอ้ 5.416 สําหรับระบบต่างๆซึง่

สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 

4 หลังวันที ่1 มถินุายน 2548 (WRC-07) 

5.418A สําหรับประเทศในเขตภูมภิาค 3 ตามขอ้ 5.418 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 630-

2 655 MHz ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการกระจายเสยีงผา่น

ดาวเทียม ซึง่สํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิย ุ

หรือเอกสารการแจง้จดทะเบียนความถี่ว ิทยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที่ 2 

มถิุนายน 2543 การใชย้่านความถีว่ทิยุ ดังกล่าวนี้ข ึน้กับการประสานงานภายใต ้

ขอ้ 9.12A  ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่ซึง่ถอื

วา่สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุ หรอืเอกสาร

การแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยตุามภาคผนวก 4 หลังวันที ่2 มถินุายน 2543 โดย

ไม่อยู่ภายใตข้อ้ 22.2 ส่วนกรณีที่เกี่ยวขอ้งกับเครือข่ายดาวเทียมทีม่ีวงโคจร

ประจําที ่ซึง่ถือว่าสํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่
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วทิยุ หรอืเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที ่3 

มถินุายน 2543 น่ัน ยังคงอยูภ่ายใตข้อ้ 22.2 (WRC-03) 

5.418B การใชย้่านความถีว่ทิยุ 2 630-2 655 MHz ของระบบดาวเทียมทีม่ีวงโคจรไม่

ประจําทีใ่นกจิการกระจายเสยีงผ่านดาวเทยีม ตามขอ้ 5.418 ซึง่สํานักงานวทิยุ

คมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถี่ว ิทยุ หรือเอกสารการแจง้จด

ทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที ่2 มถิุนายน 2543 การใชย้่าน

ความถีว่ทิย ุดังกลา่วนี้ข ึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.12 (WRC-03) 

5.418C การใชย้่านความถี่วทิยุ 2 630-2 655 MHz ของเครอืข่ายดาวเทยีมทีม่วีงโคจร

ประจําทีซ่ ึง่สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุ หรอื

เอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 หลังวันที ่2 มถิุนายน 

2543 การใชย้่านความถีว่ทิยุ ดังกล่าวนี้ข ึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.13 

ในกรณีที่เกี่ยวขอ้งกับระบบดาวเทียมที่มวีงโคจรไม่ประจําที่ในกจิการกระจาย

เสยีงผ่านดาวเทยีม ตามขอ้ 5.418 ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 22.2 (WRC-03) 

5.419 เมือ่เริม่ตน้ดําเนินการระบบต่างๆในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมในย่านความถี่

วทิยุ 2 670-2 690 MHz หน่วยงานของรัฐตอ้งดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ

ทัง้หมดทีจํ่าเป็น เพือ่คุม้ครองป้องกันระบบดาวเทยีมต่างๆทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุนี้

อยูก่อ่นวันที ่3 มนีาคม 2535 การประสานงานของระบบเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมใน

ยา่นความถีว่ทิยนุี้ ตอ้งประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A (WRC-07) 

5.420 กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) ยกเวน้กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ

ผ่านดาวเทยีม อาจใชย้า่นความถีว่ทิย ุ2 655-2 670 MHz โดยจํากัดใหใ้ชภ้ายใน

เขตแดนของประเทศ ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 และใหป้ระสานงานภายใต ้

ขอ้ 9.11A (WRC-07) 

5.422 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดีอาระเบยี อารเ์มเนีย อาเซอร์ไบจาน บาหเ์รน 

เบลารสุ       บรไูนดารสุซาลาม สาธารณรัฐคองโก โกตดวัิวร ์ควิบา อยีปิต ์สหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์เอรเิทรยี เอธโิอเปีย กาบอง จอรเ์จยี กนิี กนิี-บสิเซา สาธารณรัฐ

อสิลามอหิร่าน อรัิก อสิราเอล จอรแ์ดน คูเวต เลบานอน มอรเิตเนีย มอลโดวา 

มองโกเลีย มอนเตเนโกร ไนจีเรยี โอมาน ปากีสถาน ฟิลปิปินส ์ กาตาร ์

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย คีร์กีซสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก       

โรมาเนีย โซมาเลยี ทาจกิสิถาน ตูนิเซยี เตริก์เมนิสถาน ยูเครน และเยเมน 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 2 690-2 700 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการ

เคลื่อนทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

โดยจํากัดเฉพาะเครือ่งวทิยุคมนาคมทีใ่ชอ้ยู่ ณ วันที ่1 มกราคม 2528 (WRC-

07) 
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5.423 ให เ้รดาร์ที่ตั ้งบนพื้นดินใชย้่านความถี่ว ิทยุ 2 700-2 900 MHz ในงาน

อตุนุยิมวทิยา โดยมสีถานะเทา่เทยีมกับสถานีในกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ 

5.424 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคนาดา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 2 850-2 900 MHz 

สําหรับเรดารช์ายฝ่ังในกจิการวทิยนํุาทางทางทะเลดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก  

5.424A ในย่านความถีว่ทิยุ 2 900-3 100 MHz สถานีในกจิการวทิยุหาตําแหน่งตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรง หรอืตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจาก

ระบบเรดารใ์นกจิการวทิย ุ             นําทาง (WRC-03) 

5.425 ในยา่นความถีว่ทิย ุ2 900-3 100 MHz ระบบประจําเรอืซึง่ทําหนา้ทีส่อบถามและ

ทวนสญัญาณ ตอ้งใชค้วามถีว่ทิยใุนแถบคลืน่ 2 930 -2 950 MHz 

5.426 การใชย้่านความถี่วทิยุ 2 900-3 100 MHz ในกจิการวทิยุนําทางทางการบิน 

จํากัดเฉพาะเรดารท์ีต่ัง้บนพืน้ดนิ 

5.427 การตอบรับจากเครือ่งทวนสญัญาณเรดาร ์ในย่านความถีว่ทิยุ 2 900-3 100 MHz 

และ 9 300-9 500 MHz ตอ้งไม่สรา้งความสับสนใหเ้กดิขึน้กับการตอบรับจาก

เครือ่งรับ-สง่วทิยุเรดาร์เพือ่บอกตําแหน่ง และตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนต่อ

เรดาร์ประจําเรือหรือเรดาร์ประจําอากาศยานในกจิการวิทยุนําทาง ทัง้นี้ ให ้

คํานงึถงึขอ้ 4.9 

5.428 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอาเซอรไ์บจาน มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน โรมาเนีย และ

เตริก์เมนสิถาน กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ3 100-3 300 MHz สําหรับกจิการวทิยุนํา

ทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.429 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม 

จีน สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐเกาหล ี โกตดวัิวร ์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

อนิเดยี อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก อสิราเอล สาธารณรัฐสังคม

นิยมประชาชนอาหรับลเิบยี ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน เคนยา คูเวต เลบานอน มาเลเซยี 

โอมาน ยูกันดา ปากีสถาน กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรีย สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีและเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 300-3 400 

MHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลื่อนที่ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

กจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีใ่นประเทศต่างๆทีม่พีรมแดนตดิกับทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียนตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการวทิยุหาตําแหน่ง 

(WRC-07) 

5.430 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอาเซอรไ์บจาน มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน โรมาเนีย และ

เตริก์เมนสิถาน กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ3 300-3 400 MHz สําหรับกจิการวทิยุนํา

ทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 
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5.430A ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในแอลเบเนีย แอลจีเรยี เยอรมนี อันดอรร์า 

ซาอดุอีาระเบยี ออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน บาหเ์รน เบลเยยีม เบนิน บอสเนียและ

เฮอรเ์ซโกวนีา บอตสวานา บัลแกเรยี บูรก์นิาฟาโซ แคเมอรูน ไซปรัส วาตกิัน 

สาธารณรัฐคองโก โกตดวัิวร ์ โครเอเชยี เดนมารก์ อยีปิต ์ สเปน เอสโตเนีย 

ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส และเขตแดนชมุชนและจังหวัดโพน้ทะเลของฝร่ังเศสในเขต

ภูมภิาค 1 กาบอง จอรเ์จีย กรซี กนิี ฮังการ ีไอรแ์ลนด ์ ไอซแ์ลนด ์อสิราเอล 

อติาล ีจอรแ์ดน คเูวต เลโซโท ลัตเวยี สาธารณรัฐมาซโิดเนียภายใตยู้โกสลาเวยี

ในอดตี      ลกิเตนสไตน์ ลทิัวเนีย มาลาว ีมาล ีมอลตา โมร็อกโก มอรเิตเนีย 

มอลโดวา โมนาโก มองโกเลยี มอนเตเนโกร โมซมับกิ นามเิบยี ไนเจอร ์นอรเ์วย ์

โอมาน เนเธอรแ์ลนด ์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรีย 

สโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย            สหราชอาณาจักร ซานมารีโน 

เซเนกัล เซอรเ์บยี  เซยีรร์าลโีอน  สโลวเีนีย แอฟรกิาใต ้สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์

สวาซแิลนด ์ชาด โตโก ตนูเิซยี ตรุก ียเูครน แซมเบยี และซมิบับเว กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 3 400-3 600 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิ โดยขึน้กับขอ้ตกลงร่วมกันภายใตข้อ้ 

9.21 กับหน่วยงานของรัฐอืน่ การใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้กําหนดใหใ้ชสํ้าหรับกจิการ

เคลือ่นทีร่ะบบ International Mobile Telecommunications (IMT) การกําหนด

ดังกลา่วมไิดเ้ป็นการหา้มมใิหก้จิการต่างๆใชย้่านความถีว่ทิยุนี้ ตามทีไ่ดกํ้าหนด

คลืน่ความถีไ่ว ้และมไิดเ้ป็นการจัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยุแต่อย่าง

ใด ในขัน้ตอนประสานงาน ใหป้ระสานงานภายใตข้อ้ 9.17 และ 9.18 ดว้ย ทัง้นี้ 

กอ่นทีห่น่วยงานของรัฐจะดําเนินการใหม้สีถานีฐานหรอืสถานีเคลือ่นทีใ่นกจิการ

เคลื่อนที่โดยใชย้่านความถี่วทิยุนี้ หน่วยงานของรัฐนั้นตอ้งมั่นใจว่า ค่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลัง วัดทีค่วามสงู 3 ม. เหนือพืน้ดนิ ณ ชายแดนของหน่วยงาน

ของรัฐอืน่ตอ้งไม่เกนิ−154.5 dB(W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา 

โดยอาจใชค้า่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังทีม่คีา่สงูกวา่คา่ดังกลา่ว ณ ดนิแดนของ

ประเทศทีห่น่วยงานของรัฐนั้นใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่า ค่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลังไมส่งูเกนิกวา่คา่ทีกํ่าหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐ

อืน่ จะตอ้งมกีารคํานวณ และตรวจสอบโดยคํานึงถงึขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดว้ยความเห็นชอบของหน่วยงานของรัฐทัง้สองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐที่

รับผดิชอบสถานีภาคพืน้โลกและหน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีภาคพืน้ดนิ) 

โดยสํานักงานวทิยุคมนาคมจะใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งนี้หากไดรั้บการรอ้งขอ 

ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่อาจตกลงกันได ้สํานักงานวทิยุคมนาคมจะทําการ

คํานวณและตรวจสอบค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง โดยพจิารณาจากขอ้มูล

ขา้งตน้ สถานีในกจิการเคลือ่นทีซ่ ึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 600 MHz ตอ้ง
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ไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีอวกาศเกนิกว่าการคุม้ครองตาม

ตาราง 21-4 ของขอ้บังคับวทิย ุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) การกําหนดคลืน่ความถีน่ี้มี

ผลนับแตวั่นที ่17 พฤศจกิายน 2553 (WRC-07) 

5.431 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี อสิราเอล และสหราชอาณาจักร กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 3 400-3 475 MHz สําหรับกจิการวทิยุสมัครเล่นดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการรอง (WRC-03) 

5.431A ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในอารเ์จนตนิา บราซลิ ชลิ ี คอสตารกิา ควิบา          

สาธารณรัฐโดมนิิกัน เอลซัลวาดอร ์ กัวเตมาลา เม็กซโิก ปารากวัย ซรูนิาเม 

อรุกุวัย เวเนซเูอลา และเขตแดนชมุชนและจังหวัดโพน้ทะเลของฝร่ังเศสในเขต

ภูมภิาค 2 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 500 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที ่

โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิ ทัง้นี้ ขึน้กับ

ขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 สถานีในกจิการเคลือ่นทีซ่ ึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 3 400-

3 500 MHz ตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีอวกาศเกนิกว่าการ

คุม้ครองตามตาราง 21-4 ของขอ้บังคับวทิย ุ(ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-07) 

5.432 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในสาธารณรัฐเกาหล ีญีปุ่่ น และปากสีถาน กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 500 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดขูอ้ 5.33) ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-2000) 

5.432A ในสาธารณรัฐเกาหล ีญีปุ่่ น และปากสีถาน กําหนดใหใ้ชย้่านความถีว่ทิย ุ 3 400-

3 500 MHz สํ าห รับกิจการเคลื่อนที่ร ะบบ  International Mobile 

Telecommunications (IMT) การกําหนดนี้มไิดเ้ป็นการหา้มมใิหก้จิการต่างๆใช ้

ย่านความถี่วทิยุนี้ ตามที่ไดกํ้าหนดคลื่นความถี่ไว ้และมไิดเ้ป็นการจัดลําดับ

ความสําคัญในขอ้บังคับวทิยุแต่อย่างใด ในขัน้ตอนประสานงาน ใหป้ระสานงาน

ภายใตข้อ้ 9.17 และ 9.18 ดว้ย ทัง้นี้ กอ่นทีห่น่วยงานของรัฐจะดําเนินการใหม้ี

สถานีฐานหรือสถานีเคลื่อนที่ในกิจการเคลื่อนที่โดยใชย้่านความถี่ว ิทยุนี้ 

หน่วยงานของรัฐนั้นตอ้งมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง วัดทีค่วามสูง 

3 ม .  เหนื อพื้นดิน  ณ  ชายแดนของห น่วยงานของ รัฐอื่น  ตอ้ งไม่ เกิน

−154.5 dB(W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา โดยอาจใชค้่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลังทีม่คีา่สงูกวา่คา่ดังกลา่ว ณ ดนิแดนของประเทศทีห่น่วยงาน

ของรัฐนัน้ใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง

ไม่สูงเกนิกว่าค่าที่กําหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอื่น จะตอ้งมีการ

คํานวณและตรวจสอบโดยคํานงึถงึขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยความเห็นชอบ

ของหน่วยงานของรัฐทัง้สองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีภาคพื้น

โลกและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบสถานีภาคพื้นดนิ) โดยสํานักงานวทิยุ



 - 198 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

คมนาคมจะใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งนี้หากไดรั้บการรอ้งขอ ในกรณีทีห่น่วยงาน

ของรัฐไมอ่าจตกลงกันได ้สํานักงานวทิยคุมนาคมจะทําการคํานวณและตรวจสอบ

ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง โดยพจิารณาจากขอ้มูลขา้งตน้ สถานีในกจิการ

เคลือ่นทีซ่ ึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 500 MHz ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครอง

การรบกวนจากสถานีอวกาศเกนิกวา่การคุม้ครองตามตาราง 21-4 ของขอ้บังคับ

วทิย ุ (ฉบับปี พ.ศ. 2547) (WRC-07) 

5.432B ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในบังกลาเทศ จีน อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลาม

อหิร่าน นิวซแีลนด ์ สงิคโปร ์ และเขตแดนชมุชนโพน้ทะเลของฝร่ังเศสในเขต

ภูมภิาค 3 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 500 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที ่

โดยจัดเป็นกิจการหลัก ซึง่ไม่รวมถึงกจิการเคลื่อนที่ทางการบิน โดยขึ้นกับ

ขอ้ตกลงรว่มกันภายใตข้อ้ 9.21 กับหน่วยงานของรัฐอืน่ การใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้

กํ าหนดให ใ้ช สํ้ าห รับกิจการ เคลื่อ นที่ ร ะบบ  International Mobile 

Telecommunications (IMT) การกําหนดดังกล่าวมไิดเ้ป็นการหา้มมใิหก้จิการ

ต่างๆใชย้่านความถี่ว ิทยุนี้ตามที่ไดกํ้าหนดคลื่นความถี่ไว  ้และมิไดเ้ป็นการ

จัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยุแต่อย่างใด ในขัน้ตอนประสานงาน ให ้

ประสานงานภายใตข้อ้ 9.17 และ 9.18 ดว้ย ทัง้นี้ ก่อนทีห่น่วยงานของรัฐจะ

ดําเนนิการใหม้สีถานีฐานหรอืสถานีเคลือ่นทีใ่นกจิการเคลือ่นทีโ่ดยใชย้่านความถี่

วทิยนุี้ หน่วยงานของรัฐนัน้ตอ้งมั่นใจ วา่คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง วัดทีค่วามสงู 

3 ม .  เหนื อพื้ นดินณ  ชายแดนของห น่ วยงานของ รัฐอื่ น  ต ้อ งไม่ เ กิน

−154.5 dB(W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา โดยอาจใชค้่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลังทีม่คีา่สงูกว่าค่าดังกล่าว ณ ดนิแดนของประเทศทีห่น่วยงาน

ของรัฐนัน้ใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังไม่

สงูเกนิกวา่ค่าทีกํ่าหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอืน่ จะตอ้งมกีารคํานวณ

และตรวจสอบโดยคํานึงถงึขอ้มูลทั ้งหมดที่เกี่ยวขอ้ง ดว้ยความเห็นชอบของ

หน่วยงานของรัฐทัง้สองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีภาคพืน้โลกและ

หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีภาคพืน้ดนิ) โดยสํานักงานวทิยคุมนาคมจะให ้

ความชว่ยเหลอืในเรือ่งนี้หากไดรั้บการรอ้งขอ ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่อาจ

ตกลงกันได ้สํานักงานวทิยุคมนาคมจะทําการคํานวณและตรวจสอบค่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลัง โดยพจิารณาจากขอ้มลูขา้งตน้ สถานีในกจิการเคลือ่นทีซ่ ึง่

ใชย้่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 500 MHz ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน

จากสถานีอวกาศเกนิกวา่การคุม้ครองตามตาราง 21-4 ของขอ้บังคับวทิย ุ (ฉบับ

ปี พ.ศ. 2547) การกําหนดคลืน่ความถีน่ี้มผีลนับแต่วันที ่17 พฤศจกิายน 2553 

(WRC-07) 
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5.433 ในเขตภูมภิาค 2 และ 3  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 600 MHz สําหรับ

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง โดยจัดเป็นกจิการหลัก หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบควร

ยตุกิารดําเนนิงานระบบวทิยหุาตําแหน่งทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยุนี้ภายใน พ.ศ. 2528 

หลังจากนัน้ หน่วยงานของรัฐตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนทัง้หมดทีป่ฏบิัตไิด ้เพือ่

คุม้ครองป้องกันกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมจากการรบกวน และตอ้งไม่

กําหนดใหก้จิการประจําที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่ว ิทยุนี้ตอ้งดําเนินการ

ประสานงาน 

5.433A ในบังกลาเทศ จีน สาธารณรัฐเกาหล ีอนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ญี่ปุ่ น 

นวิซแีลนด ์ปากสีถาน และเขตแดนชมุชนโพน้ทะเลของฝร่ังเศสในเขตภูมภิาค 3 

กําหนดใหใ้ชย้่านความถีว่ทิยุ 3 500-3 600 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีร่ะบบ 

International Mobile Telecommunications (IMT) การกําหนดนี้มไิดเ้ป็นการ

หา้มมใิหก้จิการตา่งๆใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ตามทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถีไ่ว ้และมไิด ้

เป็นการจัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยุแต่อย่างใด ในขัน้ตอนประสานงาน 

ใหป้ระสานงานภายใตข้อ้ 9.17 และ 9.18 ดว้ย ทัง้นี้ ก่อนทีห่น่วยงานของรัฐจะ

ดําเนนิการใหม้สีถานีฐานหรอืสถานีเคลือ่นทีใ่นกจิการเคลือ่นทีโ่ดยใชย้่านความถี่

วทิยนุี้ หน่วยงานของรัฐนั้นตอ้งมั่นใจว่า ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง วัดทีค่วาม

สูง 3 ม. เหนือพื้นดิน ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตอ้งไม่ เกิน

−154.5 dB(W/(m2  4 kHz)) มากกว่า 20% ของเวลา โดยอาจใชค้่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลังทีม่คีา่สงูกว่าค่าดังกล่าว ณ ดนิแดนของประเทศทีห่น่วยงาน

ของรัฐนัน้ใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังไม่

สงูเกนิกวา่ค่าทีกํ่าหนด ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐอืน่ จะตอ้งมกีารคํานวณ

และตรวจสอบโดยคํานึงถงึขอ้มูลทั ้งหมดที่เกี่ยวขอ้ง ดว้ยความเห็นชอบของ

หน่วยงานของรัฐทัง้สองฝ่าย (หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีภาคพืน้โลกและ

หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีภาคพืน้ดนิ) โดยสํานักงานวทิยุคมนาคมจะให ้

ความชว่ยเหลอืในเรือ่งนี้หากไดรั้บการรอ้งขอ ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่อาจ

ตกลงกันได ้สํานักงานวทิยุคมนาคมจะทําการคํานวณและตรวจสอบค่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลัง โดยพจิารณาจากขอ้มลูขา้งตน้ สถานีในกจิการเคลือ่นทีซ่ ึง่

ใชย้่านความถีว่ทิยุ 3 400-3 600 MHz ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน

จากสถานีอวกาศเกนิกวา่การคุม้ครองตามตาราง 21-4 ของขอ้บังคับวทิย ุ (ฉบับ

ปี พ.ศ. 2547) (WRC-07) 

5.435 ในญี่ปุ่ น ไม่กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 620-3 700 MHz สําหรับกจิการวทิยุหา

ตําแหน่ง 

5.438 การใชย้่านความถี่วทิยุ 4 200-4 400 MHz ในกจิการวทิยุนําทางทางการบิน 

สงวนไวเ้ฉพาะเครือ่งวทิยวัุดความสงูประจําอากาศยาน และเครือ่งทวนสัญญาณ
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ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ตัง้บนพืน้ดนิ การตรวจวัดแบบพาสซฟีในกจิการสํารวจพภิพผ่าน

ดาวเทยีมและกจิการวจัิยอวกาศอาจใชย้่านความถีว่ทิยุนี้ได ้ โดยจัดเป็นกจิการ

รอง (ไมไ่ดรั้บการคุม้ครองป้องกันการรบกวนอันเนื่องจากเครือ่งวทิยวัุดความสงู) 

5.439 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน และสาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลิเบีย กําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 4 200-4 400 MHz สําหรับ

กจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-2000) 

5.440 กจิการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลาผ่านดาวเทียมอาจใชค้วามถี่ว ิทย ุ

4 202 MHz สง่จากอวกาศสูโ่ลก และใชค้วามถีว่ทิยุ 6 427 MHz สง่จากโลกสู่

อวกาศ การสง่ดังกลา่วตอ้งอยูภ่ายในชว่ง  2 MHz ของความถีว่ทิยุ 4 202 MHz 

และความถีว่ทิย ุ6 427 MHz ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.440A ในเขตภมูภิาค 2 (ยกเวน้บราซลิ ควิบา เขตแดนชมุชนและจังหวัดโพน้ทะเลของ

ฝร่ังเศส กัวเตมาลา ปารากวัย อรุกุวัย และเวเนซเูอลา) และในออสเตรเลยี สถานี

อากาศยาน           (ดูขอ้ 1.83) อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 4 400-4 940 MHz 

สําหรับงานโทรมาตรเคลือ่นทีท่างการบนิเพือ่ทดสอบการบนิ การใชย้่านความถี่

วทิยุดังกล่าวอยู่ภายใตข้อ้มตทิี่ 416 (WRC-07) และตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ

รบกวนอย่างรุนแรงหรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทยีมและกจิการประจําที ่การใชย้่านความถีว่ทิยุดังกล่าวมไิดเ้ป็นการหา้มมิ

ใหใ้ชย้่านความถี่วทิยุขา้งตน้ในกจิการเคลื่อนที่อื่นๆ หรือในกจิการอื่นๆที่ได ้

กําหนดคลื่นความถี่ไวเ้ป็นกิจการหลักเช่นกัน และมิไดเ้ป็นการจัดลําดับ

ความสําคัญในขอ้บังคับวทิยแุตอ่ยา่งใด (WRC-07) 

5.441 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 4 500-4 800 MHz (อวกาศสูโ่ลก) และย่านความถีว่ทิย ุ

6 725-7 025 MHz (โลกสูอ่วกาศ) ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งเป็นไป

ตามภาคผนวก 30B  การใชย้่านความถีว่ทิยุ 10.7-10.95 GHz (อวกาศสูโ่ลก) 

ย่านความถีว่ทิยุ 11.2-11.45 GHz (อวกาศสูโ่ลก) และย่านความถีว่ทิยุ 12.75-

13.25 GHz (โลกสูอ่วกาศ) โดยระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งสอดคลอ้งกบัภาคผนวก 30B, การใชย้่านความถีว่ทิย ุ

10.7-10.95 GHz (อวกาศสูโ่ลก) ย่านความถีว่ทิยุ 11.2-11.45 GHz (อวกาศสู่

โลก) และย่านความถี่วทิยุ 12.75-13.25 GHz (โลกสูอ่วกาศ) ของระบบ

ดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจําที่ในกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมการใชย้่าน

ความถีว่ทิย ุดังกลา่วนี้ข ึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.12 กับระบบดาวเทยีม

ทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีร่ะบบอืน่ๆในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  ระบบดาวเทยีม

ที่มีวงโคจรไม่ประจําที่ในกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมตอ้งไม่รอ้งขอสทิธิ

คุม้ครองการรบกวนจากเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการประจําที่
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ผ่านดาวเทยีมทีดํ่าเนนิงานตามขอ้บังคับวทิย ุไม่ว่าสํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บ

เอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุหรอืเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุ

ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม และ

ไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุหรอืเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถี่

วทิยขุองเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีเ่มือ่ใดก็ตาม ทัง้นี้ ไม่อยู่ภายใต ้

ขอ้ 5.43A  ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจําที่ในกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีมทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยุขา้งตน้ตอ้งพรอ้มทีจ่ะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพือ่

แกไ้ขการรบกวนทีย่อมรับไมไ่ดซ้ ึง่อาจเกดิขึน้ (WRC-2000) 

5.442 การกําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 4 825-4 835 MHz และ 4 950-4 990 MHz สําหรับ

กจิการเคลื่อนทีนั่้น ไม่รวมถงึกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิ ในเขตภูมภิาค 2 

(ยกเวน้บราซลิ ควิบา กัวเตมาลา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซเูอลา) และใน

ออสเตรเลยี กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 4 825-4 835 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที่

ทางการบินดว้ย โดยจํากัดเฉพาะสถานีอากาศยานในงานโทรมาตรเคลื่อนที่

ทางการบนิสําหรับทดสอบการบนิ การใชย้า่นความถีว่ทิยดุังกลา่วอยูภ่ายใตข้อ้มติ

ที ่416 (WRC-07) และตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการ

ประจําที ่(WRC-07) 

5.443 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในอารเ์จนตนิา ออสเตรเลยี และแคนาดา กําหนด

ยา่นความถีว่ทิยุ 4 825-4 835 MHz และ 4 950-4 990 MHz สําหรับกจิการวทิยุ

ดาราศาสตร ์โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) 

5.443B เพือ่มใิหเ้กดิการรบกวนอยา่งรุนแรงต่อระบบไมโครเวฟนําอากาศยานลงสูพ่ืน้ซ ึง่

ใชย้า่นความถีว่ทิยุสงูกว่า 5 030 MHz ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวมในย่าน

ความถีว่ทิย ุ5 030-5 150 MHz ณ พืน้ผวิโลก อันเนื่องจากสถานีอวกาศทกุสถานี

ของระบบใดๆในกจิการวทิยนํุาทางผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ทีใ่ชย้า่นความถี่

วทิย ุ5 010-5 030 MHz คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวมดังกล่าวตอ้งไม่เกนิ –

124.5 dB(W/m2.150 kHz) ระบบต่างๆในกจิการวทิยุนําทางผ่านดาวเทยีมทีใ่ช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 5 010-5 030 MHz ตอ้งจํากัดการแพร่คลืน่ทีไ่ม่พงึประสงคใ์น

ย่านความถีว่ทิยุ 4 990-5 000 MHz ตามขอ้มตทิี ่741 (WRC-03) เพือ่มใิห ้

รบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการวทิยุดาราศาสตรใ์นย่านความถีว่ทิยุ 4 990-5 000 

MHz (WRC-03) 

5.444 ระบบมาตรฐานสากล (ระบบไมโครเวฟนําอากาศยานลงสูพ่ืน้) ใชค้วามถีว่ทิยุใน

ยา่นความถีว่ทิย ุ5 030-5 150 MHz เพือ่การเขา้สูส่นามบนิและการลงสูพ่ืน้อย่าง

แม่นยํา ระบบนี้มีสถานะสูงกว่าการใชง้านอื่นๆ ในย่านความถี่วทิยุ 5 030-



 - 202 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

5 091 MHz การใชย้่านความถีว่ทิยุ 5 091-5 150 MHz อยู่ภายใตข้อ้ 5.444A 

และขอ้มตทิี ่114 (Rev.WRC-03) (WRC-07) 

5.444A การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 5 091-5 150 MHz สําหรับกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก จํากัดเฉพาะ

ขา่ยเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําที่

ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม และขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A 

  การกําหนดย่านความถี่วทิยุ 5 091-5 150 MHz เพิม่เตมิขา้งตน้ มีเงื่อนไข

ดังตอ่ไปนี้ 

 – ก่อนวันที ่1 มกราคม 2561 ข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบ

ดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม ซึง่ใชย้่าน

ความถีว่ทิยุ 5 091-5 150 MHz ตอ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้มตทิี ่114 

(Rev.WRC-03) 

 – หลังจากวันที ่1 มกราคม 2559 ไม่มกีารจัดสรรคลืน่ความถีใ่หส้ถานีภาคพืน้ดนิ

เพื่อใชเ้ป็นข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบเคลื่อนที่ผ่าน

ดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่

 – หลังจากวันที ่1 มกราคม 2561 จัดกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมเป็นกจิการ

รอง โดยมลํีาดับความสําคัญตํ่ากวา่กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ (WRC-07) 

5.444B การใชย้่านความถีว่ทิยุ 5 091-5 150 MHz ในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ จํากัด

เฉพาะ 

 – ระบบตา่งๆในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิในเสน้ทางบนิพาณชิยซ์ ึง่เป็นไปตาม

มาตรฐานทางการบนิสากล โดยจํากัดเฉพาะการใชง้านภาคพืน้ ณ ท่าอากาศ

ยานเท่านั้น การใชย้่านความถี่วทิยุดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้มตทิี่ 748 

(WRC-07) 

 – การสง่โทรมาตรทางการบนิจากสถานีอากาศยาน (ดูขอ้ 1.83) ซึง่เป็นไป

ตามขอ้มตทิี ่418 (WRC-07) 

 – การสง่ซึง่เกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยทางการบนิ โดยการใชย้่านความถี่

วทิยดุังกลา่วตอ้งเป็นไปตามขอ้มตทิี ่419 (WRC-07) (WRC-07) 

5.446 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในประเทศต่างๆตามขอ้ 5.369 และ 5.400 กําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 5 150-5 216 MHz สําหรับกจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หา

ผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลง

ภายใตข้อ้ 9.21, ในเขตภูมภิาค 2 กําหนดย่านความถีว่ทิยุนี้สําหรับกจิการวทิยุ
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ตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก,  ในเขตภมูภิาค 1 และ 3 ยกเวน้ประเทศต่างๆตามขอ้ 5.369 และ 5.400 

กําหนดย่านความถี่วทิยุนี้สําหรับกิจการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง การใชย้่านความถีว่ทิยุนี้ใน

กจิการวทิยตุรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่านดาวเทยีม จํากัดเฉพาะข่ายเชือ่มโยง

ระหว่างโลกและอวกาศซึง่ใชร้่วมกับกจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาผ่าน

ดาวเทยีมในย่านความถีว่ทิยุ 1 610-1 626.5 MHz และ/หรอื 2 483.5-2 500 

MHz คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวม ณ พืน้ผวิโลกไม่ว่าในกรณีใดตอ้งไม่เกนิ–

159 dB(W/m2.4 kHz)  สําหรับมมุทีค่ลืน่แพรล่งมาทกุๆมมุ 

5.446A การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ5 150-5 350 MHz และ 5 470-5 725 MHz ของสถานีใน

กจิการเคลือ่นที ่ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ ตอ้งเป็นไปตามขอ้มตทิี ่

229 (WRC-03) (WRC-07) 

5.446B ในย่านความถีว่ทิยุ 5 150-5 250 MHz สถานีในกจิการเคลือ่นทีต่อ้งไม่รอ้งขอ

สทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการประจําที่ผ่านดาวเทียม 

ทัง้นี้ กิจการเคลื่อนที่ไม่อยู่ภายใตข้อ้ 5.43A ในกรณีที่เกี่ยวขอ้งกับสถานี

ภาคพืน้ดนิในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (WRC-03) 

5.446C การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภมูภิาค 1 (ยกเวน้แอลจเีรยี ซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน 

อยีปิต ์  สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ จอรแ์ดน คูเวต เลบานอน โมร็อกโก โอมาน 

กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ซดูาน และตูนิเซยี) และในบราซลิ กําหนดย่าน

ความถี่วทิยุ 5 150-5 250 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที่ทางการบนิดว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก จํากัดเฉพาะการสง่โทรมาตรทางการบนิจากสถานีอากาศยาน 

(ดูขอ้ 1.83) ตามขอ้มตทิี ่418 (WRC-07) สถานีอากาศยานดังกล่าวตอ้งไม่

รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีอืน่ๆทีดํ่าเนินงานตามมาตรา 5 ทัง้นี้ไม่

อยูภ่ายใตข้อ้  5.43A (WRC-07) 

5.447 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในโกตดวัิวร ์อสิราเอล เลบานอน ปากสีถาน สาธารณรัฐ

อาหรับซเีรยี และตูนิเซยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 5 150-5 250 MHz สําหรับ

กจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่229 (WRC-03) (WRC-07) 

5.447A การกําหนดคลื่นความถี่สําหรับกจิการประจําทีผ่่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) 

จํากัดเฉพาะขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจร

ไมป่ระจําทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม และขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 

9.11A 
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5.447B การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 5 150-5 216 MHz สําหรับกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก จํากัดเฉพาะ

ขา่ยเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําที่

ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมโดยขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ค่า

ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ พื้นผิวโลกอันเนื่องจากสถานีอวกาศในกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ในยา่นความถีว่ทิย ุ5 150-5 216 MHz ไม่

ว่าในกรณีใด ตอ้งไม่เกนิ –164 dB(W/m2.4 kHz) สําหรับมุมทีค่ลืน่แพร่ลงมา

ทกุๆมมุ 

5.447C หน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบเครอืขา่ยในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมซึง่ใชย้่าน

ความถี่วทิยุ 5 150-5 250 MHz ตามขอ้ 5.447A และ 5.447B ตอ้ง

ประสานงานบนพืน้ฐานความเทา่เทยีมกันภายใตข้อ้ 9.11A โดยประสานงานกับ

หน่วยงานของรัฐทีรั่บผิดชอบเครอืข่ายดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีต่ามขอ้ 

5.446 ซึง่ใชง้านก่อนวันที ่17 พฤศจกิายน 2538  เครอืข่ายดาวเทยีมตามขอ้ 

5.446 ซึง่ใชง้านหลังวันที ่17 พฤศจกิายน 2538 ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครอง

การรบกวนและตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีในกจิการประจํา

ทีผ่่านดาวเทยีมตามขอ้ 5.447A และ 5.447B 

5.447D กําหนดย่านความถี่วทิยุ 5 250-5 255 MHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ โดย

จัดเป็นกจิการหลัก จํากัดเฉพาะอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทฟีในอวกาศประจํา

อากาศยาน (active spaceborne sensors) การใชย้่านความถีว่ทิยุนี้เพือ่การอืน่

ในกจิการวจัิยอวกาศ จัดเป็นกจิการรอง (WRC-97) 

5.447E การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเขตภูมภิาคที ่3 กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 5 250-5 350 

MHz สําหรับกิจการประจําที่ดว้ย โดยจัดเป็นกิจการหลัก ในออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐเกาหล ีอนิเดยี อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิรา่น ญีปุ่่ น มาเลเซยี 

ปาปัวนิวกนิี ฟิลปิปินส ์ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี ศรีลังกา 

ประเทศไทย และเวยีดนาม โดยกําหนดใหใ้ชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ในระบบการเขา้ถงึ

แบบไรส้ายซึง่ตัง้ประจําที ่และตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะ ITU-R F.1613 

กจิการประจําทีต่อ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการวทิยุตรวจการณ์

และตรวจคน้หา จากกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) และจากกจิการ

วจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ขอ้ 5.43A ไมใ่ชก้ับกจิการประจําทีใ่นกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) การ

ดําเนนิงานของระบบการเขา้ถงึแบบไรส้ายซึง่ตัง้ประจําทีใ่นกจิการประจําทีต่อ้ง

คุม้ครองป้องกันระบบวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หาทีดํ่าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

การดําเนนิกจิการตรวจการณ์และตรวจคน้หาในอนาคตตอ้งไม่กําหนดขอ้จํากัดที่

เขม้งวดตอ่ระบบการเขา้ถงึแบบไรส้ายซึง่ตัง้ประจําที ่(WRC-07) 
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5.447F ในย่านความถีว่ทิยุ 5 250-5 350 MHz สถานีในกจิการเคลือ่นทีต่อ้งไม่รอ้งขอ

สทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการวทิยุหาตําแหน่งจาก กจิการสํารวจพภิพผ่าน

ดาวเทยีม (แอกทฟี) และจากกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) กจิการดังกล่าวนี้ตอ้ง

ไมกํ่าหนดเกณฑก์ารคุม้ครองป้องกันการรบกวนทีเ่ขม้งวดต่อกจิการเคลือ่นทีเ่กนิ

กวา่เกณฑต์ามขอ้เสนอแนะ ITU-R M.1638 และ ITU-R RS.1632 โดยพจิารณา

จากคณุลักษณะของระบบและเกณฑก์ารรบกวน (WRC-03) 

5.448 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอาเซอรไ์บจาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับ

ลเิบยี มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน สโลวะเกยี โรมาเนีย และเตริก์เมนิสถาน กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 5 250-5 350 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก (WRC-03) 

5.448A กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ใน

ย่านความถีว่ทิยุ 5 250-5 350 MHz ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจาก

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 5.43A (WRC-03) 

5.448B กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 5 350-5 570 

MHz และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 5 460-5 570 MHz 

ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงต่อกจิการวทิยุนําทางทางการบนิในย่าน

ความถีว่ทิย ุ5 350-5 460 MHz ตอ่กจิการวทิยนํุาทางในย่านความถีว่ทิยุ 5 460-

5 470 MHz และต่อกิจการวทิยุนําทางทางทะเลในย่านความถี่ว ิทยุ 5 470-

5 570 MHz (WRC-03) 

5.448C กจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 5 350-5 460 MHz ตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการ

อืน่ๆในยา่นความถีว่ทิยนุี้ (WRC-03) 

5.448D สถานีในกจิการวทิยหุาตําแหน่งซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ5 350-5 470 MHz ตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากระบบ

เรดารใ์นกจิการวทิยนํุาทางทางการบนิตามขอ้ 5.449 (WRC-03) 

5.449 การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ5 350-5 470 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ 

จํากัดเฉพาะเรดารป์ระจําอากาศยาน และเครือ่งชว่ยบอกตําแหน่งประจําอากาศ

ยาน 

5.450 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 

มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน โรมาเนีย เตริก์เมนสิถาน และยูเครน กําหนดย่านความถี่

วทิยุ 5 470-5 650 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางทางการบนิดว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก (WRC-03) 
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5.450A สถานีในกจิการเคลือ่นทีใ่นย่านความถีว่ทิยุ 5 470-5 725 MHz ตอ้งไม่รอ้งขอ

สทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการวทิยุตรวจการณ์และตรวจคน้หา กจิการวทิยุ

ตรวจการณ์และตรวจคน้หาตอ้งไมกํ่าหนดเกณฑก์ารคุม้ครองป้องกันการรบกวนที่

เขม้งวดตอ่กจิการเคลือ่นทีเ่กนิกว่าเกณฑต์ามขอ้เสนอแนะ ITU-R M.1638 โดย

พจิารณาจากคณุลักษณะของระบบและเกณฑก์ารรบกวน (WRC-03) 

5.450B ในย่านความถีว่ทิยุ 5 470-5 650 MHz สถานีในกจิการวทิยุหาตําแหน่งตอ้งไม่

ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงหรือรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากระบบ

เรดาร์ในกิจการวิทยุนําทางทางทะเล ทั ้งนี้ สถานีในกิจการวิทยุหาตําแหน่ง

ขา้งตน้ไม่รวมถงึเรดารท์ีต่ัง้บนพืน้ดนิ ซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 5 600-5 650 MHz 

ในงานอตุนุยิมวทิยา (WRC-03) 

5.451 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสหราชอาณาจักร กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 5 470-5 850 

MHz สําหรับกจิการเคลือ่นที่ทางบกดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง ทัง้นี้ในย่าน

ความถีว่ทิยุ 5 725-5 850 MHz ใหใ้ชกํ้าลังสง่ตามขอ้ 21.2, 21.3, 21.4 และ 

21.5  

5.452 ใหเ้รดารท์ีต่ัง้บนพืน้ดนิใชย้่านความถีว่ทิยุระหว่าง 5 600 MHz และ 5 650 MHz 

ในงานอุตุนิยมวทิยาโดยมสีถานะเท่าเทยีมกับสถานีในกจิการวทิยุนําทางทาง

ทะเล 

5.453 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม 

แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐเกาหล ี โกตดวัิวร ์ อยีปิต ์ สหรัฐ

อาหรับเอมเิรตส ์ กาบอง กนิี       อเิควทอเรยีลกนิี อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

สาธารณรัฐอสิลามอหิรา่น อรัิก อสิราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับ

ลเิบยี ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน เคนยา คูเวต เลบานอน มาดากัสการ ์มาเลเซยี ไนจีเรยี 

โอมาน ปากีสถาน ฟิลปิปินส ์ กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีสงิคโปร ์ศรลีังกา สวาซแิลนด ์แทนซาเนีย ชาด 

ประเทศไทย โตโก เวยีดนาม และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 5 650-5 850 

MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก และ

ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้มตทิี ่229 (WRC-03) (WRC-03) 

5.454 ประเภทกจิการที่แตกต่างกัน:  ในอาเซอรไ์บจาน สหพันธรัฐรัสเซยี จอร์เจีย 

มองโกเลยี        ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน และเตริก์เมนสิถาน กําหนดยา่นความถี่

วทิยุ 5 670-5 725 MHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดู

ขอ้ 5.33) (WRC-07) 

5.455 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส ควิบา สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอรเ์จีย ฮังการ ีคาซัคสถาน มอลโดวา มองโกเลยี อุซเบกสิถาน ครีก์ซี
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สถาน ทาจกิสิถาน           เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

5 670-5 850 MHz สําหรับกจิการประจําที่ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-

07) 

5.456 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแคเมอรูน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 5 755-5 850 MHz 

สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.457A สถานีภาคพืน้ดนิบนเรอือาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 5 925-6 425 MHz และ 14-14.5 

GHz ตดิตอ่สือ่สารกับสถานีอวกาศในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมได ้การใชย้่าน

ความถีว่ทิยดุังกลา่วตอ้งเป็นไปตามขอ้มตทิี ่902 (WRC-03) (WRC-03) 

5.457B ในย่านความถีว่ทิยุ 5 925-6 425 MHz และ 14-14.5 GHz สถานีภาคพืน้ดนิบน

เรอืในแอลจเีรยี ซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน คอโมโรส จบิูต ีอยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน คูเวต โมร็อกโก 

มอรเิตเนีย โอมาน กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ซดูาน ตนูเิซยี และเยเมน อาจ

ใชค้วามถี่วทิยุในกจิการเคลือ่นทีท่างทะเลผ่านดาวเทยีม ซึง่จัดเป็นกจิการรอง 

โดยมคีณุลักษณะและเงือ่นไขตามขอ้มตทิี ่902 (WRC-03) การใชย้่านความถี่

วทิยดุังกลา่วตอ้งเป็นไปตามขอ้มตทิี ่902 (WRC-03) (WRC-03) 

5.457C ในเขตภมูภิาค 2 (ยกเวน้ บราซลิ ควิบา เขตแดนชมุชนและจังหวัดโพน้ทะเลของ

ฝร่ังเศส กัวเตมาลา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซเูอลา) สถานีอากาศยาน (ดู

ขอ้ 1.83) อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 5 925-6 700 MHz สําหรับงานโทรมาตร

เคลือ่นทีท่างการบนิเพือ่ทดสอบการบนิได ้การใชง้านดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามขอ้

มตทิี ่416 (WRC-07) และตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรง หรอืรอ้งขอ

สทิธคิุม้ครองการรบกวนจากกจิการประจําที่ผ่านดาวเทยีม และกจิการประจําที ่

การใชง้านดังกลา่วมไิดเ้ป็นการหา้มมใิหใ้ชย้า่นความถีว่ทิยใุนกจิการเคลือ่นทีอ่ ืน่ๆ 

หรอืในกจิการอืน่ๆทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถีไ่วเ้ป็นกจิการหลักเชน่กัน และมไิดเ้ป็น

การจัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยแุตอ่ยา่งใด  (WRC-07) 

5.458 ในย่านความถีว่ทิยุ 6 425-7 075 MHz มกีารใชอุ้ปกรณ์ตรวจวัดไมโครเวฟแบบ

พาสซฟีดําเนินการตรวจวัดอยู่เหนือมหาสมุทรต่างๆ และในย่านความถี่วทิย ุ

7 075-7 250 MHz มกีารใชอุ้ปกรณ์ตรวจวัดไมโครเวฟแบบพาสซฟีดําเนินการ

ตรวจวัดอยู ่หน่วยงานของรัฐควรตระหนักถงึความจําเป็นของกจิการสํารวจพภิพ

ผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ        (พาสซฟี) ในการวางแผน

ความถีว่ทิย ุ6 425-7 025 MHz และ 7 075-7 250 MHz ในอนาคต 

5.458A ในการจัดสรรคลืน่ความถี ่6 700-7 075 MHz ใหส้ถานีอวกาศในกจิการประจําที่

ผ่านดาวเทยีม หน่วยงานของรัฐควรดําเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆ ทัง้หมดเท่าทีจ่ะ

ปฏบิัตไิดเ้พือ่คุม้ครองป้องกันการสงัเกตการณ์เสน้สเปคตรัมของกจิการวทิยุดารา
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ศาสตรใ์นย่านความถีว่ทิยุ 6 650-6 675.2 MHz จากการรบกวนอย่างรุนแรงอัน

เนื่องจากการแพรค่ลืน่ทีไ่มพ่งึประสงค ์ 

5.458B การกําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 6 700-7 075 MHz สําหรับกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) จํากัดเฉพาะข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและดาวเทยีม

ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม และ

ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ทัง้นี้ การใชย้่านความถีว่ทิยุ 6 700-

7 075 MHz (อวกาศสูโ่ลก) ของข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและดาวเทยีมของ

ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจําที่ในกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมไม่อยู่

ภายใตข้อ้ 22.2 

5.458C หน่วยงานของรัฐทีส่ง่เอกสารการใชค้วามถีว่ทิยุในย่านความถีว่ทิยุ 7 025-7 075 

MHz (โลกสูอ่วกาศ) ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการประจําที่

ผ่านดาวเทียมหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 ตอ้งหารือบนพื้นฐานของ

ขอ้เสนอแนะ ITU-R ทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอจากหน่วยงานของรัฐทีแ่จง้

จดทะเบยีนความถีว่ทิยุและใชง้านระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นย่าน

ความถีว่ทิยุนี้ก่อนวันที ่18 พฤศจกิายน 2538 ทัง้นี้ การหารอืดังกล่าวเป็นการ

ดําเนนิการเพือ่ใหม้กีารใชค้วามถีว่ทิยรุว่มกันของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจํา

ทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมและระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่

5.459 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสหพันธรัฐรัสเซยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 7 100-7 155 

MHz และ 7 190-7 235 MHz สําหรับกจิการปฏบิัตกิารอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 (WRC-97) 

5.460 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 7 145-7 190 MHz ในกจิการวจัิยอวกาศ (โลกสูอ่วกาศ) 

จํากัดเฉพาะอวกาศหว้งลกึ โดยไมม่กีารแพรค่ลืน่วทิยไุปยังอวกาศหว้งลกึในย่าน

ความถี่วทิยุ 7 190-7 235 MHz ดาวเทียมที่มวีงโคจรประจําที่ในกจิการวจัิย

อวกาศซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิย ุ7 190-7 235 MHz ตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการ

รบกวนจากสถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ทัง้สถานีทีต่ัง้อยูแ่ลว้ และ

สถานีทีจ่ะตัง้ในอนาคต ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 5.43A (WRC-03) 

5.461 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ7 250-7 375 MHz (อวกาศสูโ่ลก) 

และ 7 900-8 025 MHz (โลกสูอ่วกาศ) สําหรับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ขึน้กับขอ้ตกลงภายใตข้อ้ 9.21 

5.461A การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ7 450-7 550 MHz ในกจิการอุตุนิยมวทิยาผ่านดาวเทยีม 

(อวกาศสู่โลก) จํากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจําที่ ส่วนระบบ

อตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นย่านความถีว่ทิยุนี้ซ ึง่แจง้จด
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ทะเบยีนความถีว่ทิยุก่อนวันที ่30 พฤศจกิายน 2540 อาจดําเนินกจิการต่อไปได ้

โดยจัดเป็นกจิการหลัก ทัง้นี้ ตราบจนกวา่จะสิน้อายกุารใชง้าน (WRC-97) 

5.461B การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ7 750-7 850 MHz ในกจิการอุตุนิยมวทิยาผ่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) จํากัดเฉพาะระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่(WRC-97) 

5.462A ในเขตภมูภิาค 1 และ 3 (ยกเวน้ญีปุ่่ น) ในยา่นความถีว่ทิย ุ8 025-8 400 MHz คา่

ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังอันเนื่องจากกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม ซึง่ใช ้

ดาวเทียมที่มีวงโคจรประจําที่ ตอ้งไม่เกินค่าที่กําหนดไว ้หากมิไดรั้บความ

เห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บผลกระทบ ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง

ดังกลา่ว กําหนดไวเ้ป็นการชัว่คราว ดังนี้ 

 174  dB(W/m2.4 kHz)     สําหรับ 0º    5º 

–174 + 0.5 ( – 5)  dB(W/m2.4 kHz)   สําหรับ 5º     25º 

–164  dB(W/m2.4 kHz)     สําหรับ    25º         

90º 

  โดย  แทนมุมทีค่ลืน่แพร่ลงมา ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังขา้งตน้ขึน้กับ

การศกึษาภายใตข้อ้มตทิี ่124 (WRC-97) (WRC-97) 

5.463 ห ้า มมิใ ห ้ส ถ า นี อ าก า ศย าน ส่ ง คลื่ น วิท ยุ ใ น ย่ า น ค ว ามถี่ ว ิท ยุ  8 025-

8 400 MHz (WRC-97) 

5.465 การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ8 400-8 450 MHz ในกจิการวจัิยอวกาศ จํากัดเฉพาะงาน

อวกาศหว้งลกึเทา่นัน้ 

5.466 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในอสิราเอล สงิคโปร ์และศรลีังกา กําหนดย่าน

ความถีว่ทิย ุ8 400-8 500 MHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ โดยจัดเป็นกจิการรอง 

(ดขูอ้ 5.32) (WRC-03) 

5.468 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน บังกลาเทศ บรูไนดารุสซาลาม 

บรุนุด ีแคเมอรนู จนี สาธารณรัฐคองโก คอสตารกิา อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

กาบอง  กายอานา อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก สาธารณรัฐสังคม

นิยมประชาชนอาหรับลเิบีย      จาไมกา จอร์แดน เคนยา คูเวต เลบานอน 

มาเลเซยี มาล ีโมร็อกโก มอรเิตเนีย เนปาล ไนจีเรยี โอมาน ปากสีถาน กาตาร ์

สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี เซเนกัล 

สงิคโปร ์ โซมาเลยี สวาซแิลนด ์ แทนซาเนีย ชาด โตโก ตูนิเซยี และเยเมน 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 8 500-8 750 MHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการ

เคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 
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5.469 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐรัสเซยี 

จอรเ์จีย ฮังการ ีลทิัวเนีย มอลโดวา มองโกเลยี อุซเบกสิถาน โปแลนด ์ครีก์ซี

สถาน สาธารณรัฐเชก็ โรมาเนีย ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน และยูเครน กําหนด

ย่านความถีว่ทิยุ 8 500-8 750 MHz สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบกและกจิการ

วทิยนํุาทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.469A ในยา่นความถีว่ทิย ุ8 550-8 650 MHz สถานีในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่าง

รุนแรง หรอืเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการดําเนินงานของสถานีในกจิการ

วทิยหุาตําแหน่ง (WRC-97) 

5.470 การใชย้่านความถี่วทิยุ 8 750-8 850 MHz ในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ 

จํากัดเฉพาะเครือ่งชว่ยนําทางแบบดอปเพลอรป์ระจําอากาศยาน โดยใชค้วามถี่

วทิย ุ8 800 MHz เป็นความถีก่ ึง่กลาง 

5.471 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจีเรีย เยอรมนี บาหเ์รน เบลเยียม จีน อยีปิต ์                    

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ ฝร่ังเศส กรซี อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน            

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบยี เนเธอรแ์ลนด ์ กาตาร ์ และซดูาน 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 8 825-8 850 MHz และ 9 000-9 200 MHz ในกจิการ

วทิยนํุาทางทางทะเล โดยจัดเป็นกจิการหลัก เฉพาะเรดารช์ายฝ่ังเท่านั้น (WRC-

07) 

5.472 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 8 850-9 000 MHz และ 9 200-9 225 MHz ในกจิการ

วทิยนํุาทางทางทะเล จํากัดเฉพาะเรดารช์ายฝ่ัง 

5.473 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอารเ์มเนีย ออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน เบลารุส ควิบา 

สหพันธรัฐรัสเซยี จอรเ์จีย ฮังการ ีมองโกเลยี อุซเบกสิถาน โปแลนด ์   ครีก์ซี

สถาน โรมาเนีย ทาจกิสิถาน  เตริก์เมนสิถาน และยเูครน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

8 850-9 000 MHz และ 9 200-9 300 MHz สําหรับกจิการวทิยุนําทางดว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.473A ในย่านความถีว่ทิยุ 9 000-9 200 MHz สถานีในกจิการวทิยุหาตําแหน่งตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากระบบ

ต่างๆในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิตามขอ้ 5.337 หรือจากระบบเรดารใ์น

กจิการวทิยนํุาทางทางทะเลในยา่นความถีว่ทิยนุี้ ซึง่จัดเป็นกจิการหลักในประเทศ

ตา่งๆ ตามขอ้ 5.471 (WRC-07) 
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5.474 เครือ่งทวนสญัญาณเพือ่การคน้หาและชว่ยเหลอื อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 9 200-

9 500 MHz โดยคํานึงถงึขอ้เสนอแนะ ITU-R ที่เกี่ยวขอ้ง (ดูมาตรา 31 

ประกอบดว้ย) 

5.475 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 9 300-9 500 MHz ในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ 

จํากัดเฉพาะเรดารต์รวจอากาศประจําอากาศยานและเรดารท์ีต่ัง้บนพืน้ดนิ ทัง้นี้ 

ใหเ้ครือ่งรับ-สง่เรดารเ์พือ่บอกตําแหน่งในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิทีต่ัง้บน

พื้นดนิใชย้่านความถี่วทิยุ 9 300-9 320 MHz ได ้โดยมีเงื่อนไขว่า ตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงตอ่กจิการวทิยนํุาทางทางทะเล (WRC-07) 

5.475A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 9 300-9 500 MHz ในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) จํากัดเฉพาะระบบทีต่อ้งใชค้วาม

กวา้งแถบคลื่นที่จําเป็นมากกว่า 300 MHz ซึ่งย่านความถี่ว ิทยุ 9 500-

9 800 MHz ไมอ่าจรองรับได ้(WRC-07) 

5.475B ในย่านความถีว่ทิยุ 9 300-9 500 MHz สถานีในกจิการวทิยุหาตําแหน่งตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงหรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากเรดารใ์น

กจิการวทิยุนําทางตามขอ้บังคับวทิยุ ทัง้นี้ เรดาร์ในงานอุตุนิยมวทิยาทีต่ัง้บน

พืน้ดนิมลํีาดับความสําคัญสงูกวา่วทิยหุาตําแหน่งอืน่ๆ (WRC-07) 

5.476A ในยา่นความถีว่ทิย ุ9 300-9 800 MHz สถานีในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่าง

รุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีในกจิการวทิยุนําทางและ

กจิการวทิยหุาตําแหน่ง (WRC-07) 

5.477 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในแอลจเีรยี ซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน บังกลาเทศ            

บรไูนดารสุซาลาม แคเมอรูน อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เอรเิทรยี เอธโิอเปีย 

กายอานา อนิเดยี อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก จาไมกา ญี่ปุ่ น 

จอรแ์ดน คเูวต เลบานอน ไลบเีรยี มาเลเซยี ไนจีเรยี โอมาน ปากสีถาน กาตาร ์

สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี        สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีสงิคโปร ์

โซมาเลยี ซดูาน ตรนิิแดดและโตเบโก และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

9 800-10 000 MHz สําหรับกิจการประจําที่ โดยจัดเป็นกิจการหลัก (ดู

ขอ้ 5.33) (WRC-07) 

5.478 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอาเซอรไ์บจาน มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน โรมาเนีย เตริก์

เมนิสถาน และยูเครน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 9 800-10 000 MHz ในกจิการ

วทิยนํุาทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 
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5.478A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 9 800-9 900 MHz ในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) จํากัดเฉพาะระบบทีต่อ้งใชค้วาม

กวา้งแถบคลื่นที่จําเป็นมากกว่า 500 MHz ซึ่งย่านความถี่ว ิทยุ 9 300-

9 800 MHz ไมอ่าจรองรับได ้(WRC-07) 

5.478B ในกรณีของกจิการรอง ในย่านความถีว่ทิยุ 9 800-9 900 MHz สถานีในกจิการ

สํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงหรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากสถานีใน

กจิการประจําที ่(WRC-07) 

5.479 กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ9 975-10 025 MHz สําหรับเรดารต์รวจอากาศในกจิการ

อตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีมดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง  

5.480 การกําหนดเพิม่เติม:  ในอาร์เจนตนิา บราซลิ ชลิี คอสตาริกา ควิบา 

เอลซลัวาดอร ์เอกวาดอร ์กัวเตมาลา ฮอนดรัูส เม็กซโิก ปารากวัย เนเธอรแ์ลนด ์

แอนทลิลสิ เปรู และอุรุกวัย กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 10-10.45 GHz สําหรับ

กจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก สว่นในเวเนซเูอ

ลา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 10-10.45 GHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.481 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี แองโกลา บราซลิ จีน คอสตารกิา โกตดวัิวร ์

เอลซัลวาดอร ์ เอกวาดอร ์ สเปน กัวเตมาลา ฮังการ ีญี่ปุ่ น เคนยา โมร็อกโก 

ไนจเีรยี โอมาน อซุเบกสิถาน ปารากวัย เปรู สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

เกาหล ีโรมาเนีย แทนซาเนีย ประเทศไทย และอุรุกวัย กําหนดย่านความถีว่ทิย ุ

10.45-10.5 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลื่อนทีด่ว้ย โดยจัดเป็น

กจิการหลัก (WRC-07) 

5.482 ในยา่นความถีว่ทิย ุ10.6-10.68 GHz กําลังสง่จากเครือ่งสง่ไปยังสายอากาศของ

สถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิ ตอ้งไม่เกนิ −3 dBW อาจใชกํ้าลังสง่สงูกว่านี้ได ้ขึน้กับขอ้ตกลงภายใต ้

ขอ้ 9.21 ในแอลจีเรีย ซาอุดอีาระเบยี อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน บาหเ์รน 

บังกลาเทศ เบลารุส อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์จอรเ์จีย อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

สาธารณรัฐอสิลามอหิรา่น อรัิก จอรแ์ดน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับ

ลเิบยี คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน โมร็อกโก มอรเิตเนีย         มอลโดวา 

ไนจีเรยี โอมาน อุซเบกสิถาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับ

ซเีรยี ครีก์ซีสถาน สงิคโปร ์ทาจกิสิถาน ตนูเิซยี เตริก์เมนสิถาน และเวยีดนาม ไม่

บังคับใชข้นาดกําลังสง่ขา้งตน้กับสถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ซึง่

ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-07) 
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5.482A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 10.6-10.68 GHz ร่วมกันระหว่างกจิการสํารวจพภิพผ่าน

ดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการประจําทีก่ับกจิการเคลือ่นที ่ซึง่ไม่รวมถงึกจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนิ การใชย้่านความถีว่ทิยุ ดังกล่าวนี้อยู่ภายใตข้อ้มตทิี ่751 

(WRC-07) (WRC-07) 

5.483 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดีอาระเบยี อารเ์มเนีย อาเซอร์ไบจาน บาหเ์รน 

เบลารุส จีน โคลัมเบยี สาธารณรัฐเกาหล ีคอสตารกิา อยีปิต ์ สหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์ จอร์เจีย      สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก อสิราเอล จอร์แดน 

คาซัคสถาน คูเวต เลบานอน มองโกเลีย กาตาร ์ ครีก์ซีสถาน สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีโรมาเนีย ทาจกิสิถาน       เตริก์เมนิสถาน และ

เยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 10.68-10.7 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิ โดยจํากัดเฉพาะเครือ่งวทิยุคมนาคมทีใ่ชง้านอยู่ ณ วันที ่1 มกราคม 2528 

(WRC-07) 

5.484 ในเขตภูมภิาค 1 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 10.7-11.7 GHz ในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) จํากัดเฉพาะข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศใน

กจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 

5.484A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 10.95-11.2 GHz (อวกาศสูโ่ลก), ย่านความถีว่ทิย ุ

11.45-11.7 GHz (อวกาศสูโ่ลก), ย่านความถีว่ทิยุ 11.7-12.2 GHz (อวกาศสู่

โลก) ในเขตภูมภิาค 2, ย่านความถีว่ทิยุ  12.2-12.75 GHz (อวกาศสูโ่ลก) ใน

เขตภมูภิาค 3, ยา่นความถีว่ทิยุ 12.5-12.75 GHz (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภูมภิาค 

1, ย่านความถีว่ทิยุ 13.75-14.5 GHz (โลกสูอ่วกาศ), ย่านความถีว่ทิยุ 17.8-

18.6 GHz (อวกาศสูโ่ลก), ย่านความถีว่ทิยุ 19.7-20.2 GHz (อวกาศสูโ่ลก), 

ยา่นความถีว่ทิย ุ27.5-28.6 GHz (โลกสูอ่วกาศ), ย่านความถีว่ทิยุ 29.5-30 GHz 

(โลกสูอ่วกาศ) การใชย้า่นความถีว่ทิยุ ดังกล่าวนี้ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจร

ไม่ประจําทีใ่นกจิการประจําที่ผ่านดาวเทยีม ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 

9.12 กับระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีร่ะบบอืน่ๆ ในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทยีม ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม

ตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที่

ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมทีดํ่าเนินงานตามขอ้บังคับวทิยุ ไม่ว่าสํานักงาน

วทิยคุมนาคมจะไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิย ุหรอืเอกสารการแจง้จด

ทะเบยีนความถีว่ทิยขุองระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการประจําที่

ผ่านดาวเทยีม และไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิย ุหรอืเอกสารการแจง้

จดทะเบยีนความถีว่ทิยุของเครอืข่ายดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีเ่มือ่ใดก็ตาม 

ทัง้นี้ ไม่อยู่ภายใตข้อ้ 5.43A  ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการ
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ประจําที่ผ่านดาวเทียมซึง่ใชย้่านความถี่วทิยุขา้งตน้ตอ้งพรอ้มทีจ่ะดําเนินการ

อยา่งรวดเร็วเพือ่แกไ้ขการรบกวนทีย่อมรับไมไ่ดซ้ ึง่อาจเกดิขึน้ (WRC-2000) 

5.485 ในเขตภูมภิาค 2 เครือ่งทวนสัญญาณของสถานีอวกาศในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทยีมอาจใชย้า่นความถีว่ทิย ุ11.7-12.2 GHz เป็นการเพิม่เตมิ สําหรับการสง่

ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม การสง่ดังกล่าวตอ้งใชกํ้าลัง

สง่ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก สงูสดุไม่เกนิ 53 dBW ต่อชอ่งโทรทัศน์ 

และตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนเพิม่มากขึน้หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน

กวา่การใชค้วามถีว่ทิยุในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม ทัง้นี้ ในกรณีของกจิการ

อวกาศ ตอ้งใชย้า่นความถีว่ทิยนุี้ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมเป็นหลัก 

5.486 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในเม็กซโิกและสหรัฐอเมรกิา กําหนดย่านความถี่

วทิย ุ11.7-12.1 GHz สําหรับกจิการประจําที ่โดยจัดเป็นกจิการรอง (ดขูอ้ 5.32) 

5.487 ในย่านความถี่วทิยุ 11.7-12.5 GHz กิจการประจําที่, กิจการประจําที่ผ่าน

ดาวเทียม, กจิการเคลื่อนที่ ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลื่อนที่ทางการบนิ, กจิการ

กระจายเสยีง และกจิการโทรทัศน์ในเขตภูมภิาค 1 และ 3 ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ

รบก วนอย่ า ง รุน แ รงหรือ ร อ้ งขอสิท ธิคุ ม้ ค รอ งก ารรบกวนจ ากสถานี

วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีดํ่าเนนิงานสอดคลอ้งกับแผน

ของเขตภมูภิาค 1 และ 3 ตามภาคผนวก 30 (WRC-03) 

5.487A การกําหนดเพิม่เตมิ:   กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ11.7-12.5 GHz ในเขตภมูภิาค 1, 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 12.2-12.7 GHz ในเขตภูมภิาค 2 และกําหนดย่าน

ความถีว่ทิยุ 11.7-12.2 GHz ในเขตภูมภิาค 3 สําหรับกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทียม (อวกาศสู่โลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก จํากัดเฉพาะระบบ

ดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่และขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.12 กับ

ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีร่ะบบอืน่ๆในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม  

ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมตอ้งไม่รอ้ง

ขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากเครอืข่ายดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการ

กระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีดํ่าเนินงานตามขอ้บังคับวทิยุ ไม่ว่า

สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิย ุหรอืเอกสารการ

แจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม และไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิย ุหรอืเอกสาร

การแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยขุองเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีเ่มือ่ใด

ก็ตาม ทัง้นี้ ไม่อยู่ภายใตข้อ้ 5.43A  ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่น

กิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม ซึง่ใชย้่านความถี่ว ิทยุขา้งตน้ตอ้งพรอ้มที่จะ
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ดําเนนิการอยา่งรวดเร็วเพือ่แกไ้ขการรบกวนทีย่อมรับไมไ่ดซ้ ึง่อาจเกดิขึน้ (WRC-

03) 

5.488 เครอืข่ายดาวเทียมทีม่ีวงโคจรประจําที่ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมในเขต

ภูมภิาค 2 ซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 11.7-12.2 GHz ขึน้กับการประสานงานภายใต ้

ขอ้ 9.14 กับสถานีในกจิการภาคพืน้โลกในเขตภูมภิาค 1, 2 และ 3 การใชย้่าน

ความถีว่ทิยุ 12.2-12.7 GHz ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม

ในเขตภมูภิาค 2 ใหด้ภูาคผนวก 30 (WRC-03) 

5.489 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเปรู กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 12.1-12.2 GHz สําหรับ

กจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.490 ในเขตภมูภิาค 2 กจิการวทิยคุมนาคมภาคพืน้โลกในปัจจุบันและในอนาคตซึง่ใช ้

ย่านความถี่วทิยุ 12.2-12.7 GHz ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ

กจิการอวกาศทีดํ่าเนนิงานตามแผนการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม

ของเขตภมูภิาค 2 ตามภาคผนวก 30 

5.492 ความถีว่ทิยุทีจั่ดสรรใหส้ถานีในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม

ซึง่สอดคลอ้งกับแผนระดับภูมภิาคหรอืเป็นความถีว่ทิยุของเขตภูมภิาค 1 และ 3 

ตามภาคผนวก 30 อาจใชเ้ป็นความถีส่ง่ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศ

สูโ่ลก) โดยการสง่ดังกลา่วตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนเพิม่มากขึน้หรอืตอ้งไดรั้บ

การคุม้ครองป้องกันการรบกวนเกนิกวา่การสง่ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์

ผ่านดาวเทยีมดังกลา่วขา้งตน้ (WRC-2000) 

5.493 ใหก้ ิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมใชย้่านความถี่วทิยุ 12.5-

12.75 GHz ในเขตภูมภิาค 3 โดยค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังตอ้งไม่เกนิ –

111 dB(W/(m2 . 27 MHz)) ทีช่ายขอบของเขตบรกิาร ในทุกสภาพการณ์และ

การมอดเูลตทกุวธิ ี(WRC-97) 

5.494 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจเีรยี แองโกลา ซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน แคเมอรูน 

สาธารณรัฐแอฟรกิากลาง สาธารณรัฐคองโก โกตดวัิวร ์อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอ

มเิรตส ์เอรเิทรยี เอธโิอเปีย กาบอง กานา กนิี อรัิก อสิราเอล สาธารณรัฐสังคม

นิยมประชาชนอาหรับลเิบีย จอร์แดน คูเวต เลบานอน มาดากัสการ ์ มาล ี

โมร็อกโก มองโกเลยี ไนจีเรีย กาตาร ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยคองโก โซมาเลยี ซดูาน ชาด โตโก และเยเมน กําหนดยา่นความถี่

วทิยุ 12.5-12.75 GHz สําหรับกจิการประจําที่และกจิการเคลื่อนที่ดว้ย โดย

จัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ (WRC-03) 
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5.495 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา ฝร่ังเศส กรซี  ลกิเตนสไตน์ 

โมนาโก มอนเตเนโกร ยกูันดา โรมาเนีย เซอรเ์บยี สวติเซอรแ์ลนด ์แทนซาเนีย 

และตนูเิซยี กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ12.5-12.75 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิ (WRC-07) 

5.496 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในออสเตรยี อาเซอรไ์บจาน ครีก์ซีสถาน และเตริก์เมนิ

สถาน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 12.5-12.75 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละ

กจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิ สถานีในกจิการดังกล่าวตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานี

ภาคพืน้ดนิในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมในประเทศอืน่ๆในเขตภมูภิาค 1 สถานี

ภาคพืน้ดนิดังกล่าวนี้ไม่ตอ้งประสานงานกับสถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการ

เคลือ่นทีข่องประเทศขา้งตน้ ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังอันเนื่องจากกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม ณ พืน้ผวิโลกในดนิแดนของประเทศขา้งตน้ตอ้งไมเ่กนิค่า

ตามตาราง 21-4 ในมาตรา 21 (WRC-2000) 

5.497 การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ13.25-13.4 GHz ในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิ จํากัด

เฉพาะเครือ่งชว่ยนําทางแบบดอปเพลอร ์

5.498A กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ที่

ใชย้่านความถีว่ทิยุ 13.25-13.4 GHz ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง

หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการดําเนินกิจการวิทยุนําทางทางการ

บนิ (WRC-97) 

5.499 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในบังกลาเทศ อนิเดยี และปากสีถาน กําหนดย่านความถี่

วทิย ุ13.25-14 GHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.500 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจเีรยี แองโกลา ซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน บรไูนดารสุ

ซาลาม แคเมอรนู อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์กาบอง อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐ

อสิลามอหิรา่น อรัิก อสิราเอล จอรแ์ดน คูเวต เลบานอน มาดากัสการ ์มาเลเซยี 

มาล ีมอลตา โมร็อกโก มอรเิตเนีย ไนจเีรยี ปากสีถาน กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับ

ซเีรยี สงิคโปร ์ซดูาน ชาด และตูนิเซยี กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 13.4-14 GHz 

สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที่ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-

03) 

5.501 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอาเซอรไ์บจาน ฮังการ ีญี่ปุ่ น มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน 

โรมาเนีย และเตริก์เมนิสถาน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 13.4-14 GHz สําหรับ

กจิการวทิยนํุาทางดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 
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5.501A กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 13.4-13.75 GHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ โดยจัดเป็น

กจิการหลัก จํากัดเฉพาะอุปกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทีฟในอวกาศ การใชย้่าน

ความถีว่ทิยใุนงานอืน่ๆของกจิการวจัิยอวกาศ จัดเป็นกจิการรอง (WRC-97) 

5.501B ในยา่นความถีว่ทิย ุ13.4-13.75 GHz กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) 

และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงหรือ

เป็นอปุสรรคตอ่การพัฒนาและการดําเนนิกจิการวทิยหุาตําแหน่ง (WRC-97) 

5.502 ในยา่นความถีว่ทิย ุ13.75-14 GHz สถานีภาคพืน้ดนิของเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีง

โคจรประจําที่ในกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมตอ้งใชส้ายอากาศที่มี

เสน้ผ่าศูนยก์ลางอย่างนอ้ย 1.2 ม. และสถานีภาคพื้นดนิของระบบในกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีมซึง่ใชด้าวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีต่อ้งใชส้ายอากาศที่

มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางอยา่งนอ้ย 4.5 ม. สถานีในกจิการวทิยุหาตําแหน่งหรอืกจิการ

วทิยุนําทางตอ้งใชกํ้าลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก เฉลี่ยในหนึ่ง

วนิาทไีมเ่กนิ 59 dBW เมือ่มมุเงยมากกวา่ 2° และไมเ่กนิ 65 dBW เมือ่มุมเงยตํ่า

กวา่ 2° กอ่นทีห่น่วยงานของรัฐจะตัง้สถานีภาคพืน้ดนิของเครอืข่ายดาวเทยีมทีม่ี

วงโคจรประจําที่ในกจิการประจําที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่วทิยุนี้ โดยใช ้

สายอากาศทีม่เีสน้ผ่าศนูยก์ลางนอ้ยกวา่ 4.5 ม. หน่วยงานของรัฐนัน้ตอ้งมั่นใจว่า 

ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง อันเนื่องจากการสง่ของสถานีภาคพืน้ดนิตอ้งไม่

เกนิคา่ดังตอ่ไปนี้ 

   –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) มากกว่า 1% ของเวลา วัดทีค่วามสงู 36 ม. 

เหนือระดับน้ําทะเลในชว่งเวลาน้ําลงตามทีรั่ฐชายฝ่ังรับรอง 

   –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) มากกว่า 1% ของเวลา วัดทีค่วามสงู 3 ม. 

เหนือพืน้ดนิ ณ ชายแดนของหน่วยงานของรัฐทีใ่ชห้รอืวางแผนทีจ่ะใชเ้รดาร์

เคลือ่นทีท่างบกในย่านความถีว่ทิยุนี้ เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะมขีอ้ตกลง

รว่มกันกอ่น 

 ในการแพร่คลื่นใดๆ สถานีภาคพื้นดนิในกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมซึง่ใช ้

สายอากาศทีม่เีสน้ผ่าศนูยก์ลางเทา่กับ หรอืมากกว่า 4.5 ม. ควรใชกํ้าลังสง่ออก

อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก อย่างนอ้ย 68 dBW และไม่ควรใชกํ้าลังส่ง

ดังกลา่วเกนิ 85 dBW (WRC-03) 

5.503 ในยา่นความถีว่ทิย ุ13.75-14 GHz สถานีอวกาศทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการวจัิย

อวกาศซึง่สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารสําหรับเผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวันที ่

31 มกราคม 2535 สถานีอวกาศนัน้ดําเนนิการโดยมสีถานะเท่าเทยีมกันกับสถานี

ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม สถานีอวกาศทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการวจัิย

อวกาศซึง่ตัง้หลังวันที ่ 31 มกราคม 2535 จัดเป็นสถานีในกจิการรอง โดยให ้
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สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมใชค้่าความหนาแน่นกําลัง

สง่ออกอากาศสมมลูแบบไอโซทรอปิก ดังต่อไปนี้ ตราบจนกว่าสถานีอวกาศทีม่ี

วงโคจรประจําที่ในกจิการวจัิยอวกาศซึง่สํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสาร

สําหรับเผยแพรล่ว่งหนา้กอ่นวันที ่31 มกราคม 2535 จะยตุกิารดําเนินงานในย่าน

ความถีว่ทิยนุี้ 

 – ในยา่นความถีว่ทิย ุ13.77-13.78 GHz คา่ความหนาแน่นกําลังสง่ออกอากาศ

สมมูลแบบไอโซทรอปิกของสถานีภาคพื้นดนิใดๆ ในกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีมซึง่เชือ่มโยงกับสถานีอวกาศทีม่วีงโคจรประจําที ่ตอ้งไมเ่กนิ 

 i) 4.7D ・ +28 dB(W/40 kHz) โดย D แทนเสน้ผ่าศนูยก์ลาง (ม.) ของ

สายอากาศของสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม ให ้

ใชค้่านี้ในกรณีที่สายอากาศมีเสน้ผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 

1.2 ม. และนอ้ยกวา่ 4.5 ม. 

 ii) 49.2 ・ +20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz) โดย  D แทน

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง (ม.) ของสายอากาศของสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการ

ประจําที่ผ่านดาวเทียม  ใหใ้ชค้่านี้ ในกรณีที่สายอากาศมี

เสน้ผ่าศนูยก์ลางเทา่กับหรอืมากกวา่ 4.5 ม. และนอ้ยกวา่ 31.9 ม. 

 iii) 66.2 dB(W/40 kHz) สําหรับสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทียม ซึง่สายอากาศมีเสน้ผ่าศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 

31.9 ม. 

 iv) 56.2 dB(W/4 kHz) ในการแพร่คลืน่ในแถบความถีแ่คบ (ความกวา้ง

แถบคลื่นที่จํ าเป็นนอ้ยกว่า 40kHz) โดยแพร่คลื่นจากสถานี

ภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม ซึ่งสายอากาศมี

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 4.5 ม. หรอืมากกวา่ 

 – ค่าความหนาแน่นกําลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกของสถานี

ภาคพืน้ดนิในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมซึง่เชือ่มโยงกับสถานีอวกาศทีม่วีง

โคจรไม่ประจําทีต่อ้งไม่เกนิ 51 dBW ในแถบคลืน่ 6 MHz จากความถีว่ทิย ุ

13.772 GHz ถงึความถีว่ทิย ุ13.778 GHz 

 ในการควบคุมกําลังอัตโนมัตโิดยเพิม่ความหนาแน่นกําลังสง่ออกอากาศสมมูล

แบบไอโซทรอปิก เพือ่ชดเชยการลดทอนเนื่องจากฝนนั้น ค่าความหนาแน่นฟ

ลักซกํ์าลัง ณ สถานีอวกาศในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมอันเนื่องจากการนี้ตอ้ง

ไมส่งูกว่าค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังอันเนื่องจากสถานีภาคพืน้ดนิทีใ่ชกํ้าลัง
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ส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกดังกล่าวขา้งตน้ ในสภาพอากาศ

แจ่มใส (WRC-03) 

5.504 กจิการวทิยนํุาทางทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิย ุ14-14.3 GHz ตอ้งคุม้ครองป้องกันสถานี

อวกาศในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมจากการรบกวน โดยตอ้งคุม้ครองป้องกัน

อยา่งเพยีงพอ  

5.504A ในย่านความถี่วทิยุ 14-14.5 GHz สถานีภาคพืน้ดนิประจําอากาศยานในกจิการ

เคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีมซึง่จัดเป็นกจิการรองอาจตดิตอ่สือ่สารกับสถานี

อวกาศในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมไดด้ว้ย ทัง้นี้ อยู่ภายใตข้อ้ 5.29, 5.30 

และ 5.31 (WRC-03) 

5.504B สถานีภาคพืน้ดนิประจําอากาศยานในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีมซึง่

ใชย้่านความถี่วทิยุ 14-14.5 GHz ตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะตามเอกสาร

แนบ 1 สว่น C ของขอ้เสนอแนะ ITU-R M.1643 ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานี

วทิยุดาราศาสตรใ์ดๆที่ทําการสังเกตการณ์ดา้นดาราศาสตร์ในย่านความถีว่ทิย ุ

14.47-14.5 GHz ในดนิแดนของประเทศสเปน ฝร่ังเศส อนิเดยี อติาล ีสหราช

อาณาจักร และแอฟรกิาใต ้(WRC-03) 

5.504C ในยา่นความถีว่ทิยุ 14-14.25 GHz ณ ดนิแดนของประเทศซาอุดอีาระเบยี บอต

สวานา    โกตดวัิวร ์อยีปิต ์กนิี อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน คูเวต เลโซโท 

ไนจีเรยี โอมาน สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี และตูนิเซยี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์

กําลังอันเนื่องจากสถานีภาคพืน้ดนิประจําอากาศยานในกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนิผ่านดาวเทยีมตอ้งไมเ่กนิคา่ตามเอกสารแนบ 1 สว่น B ของขอ้เสนอแนะ ITU-

R M.1643 เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นการเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐที่

ไดรั้บผลกระทบ ขอ้กําหนดนี้มไิดล้ดพันธะของกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่าน

ดาวเทยีมในการเป็นกจิการรองตามขอ้ 5.29  แตอ่ยา่งใด (WRC-03) 

5.505 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจีเรยี แองโกลา ซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน  บอต

สวานา         บรูไนดารุสซาลาม แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐ

เกาหล ีอยีปิต ์              สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์กาบอง กนิี อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก อสิราเอล ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน คูเวต เลโซโท 

เลบานอน มาเลเซยี มาล ีโมร็อกโก มอรเิตเนีย โอมาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์

กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี                             สาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนเกาหล ีสงิคโปร ์ โซมาเลีย ซดูาน สวาซแิลนด ์ แทนซาเนีย ชาด 

เวยีดนาม และเยเมน กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ14-14.3 GHz สําหรับกจิการประจํา

ทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 
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5.506 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทียม (โลกสูอ่วกาศ) อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 14-14.5 

GHz สําหรับข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศในกจิการกระจายเสยีงและ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ทัง้นี้ข ึน้กับการประสานงานกับเครอืข่ายอืน่ๆในกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม การใชย้า่นความถีว่ทิยุของข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและ

อวกาศดังกลา่วนี้สงวนเฉพาะประเทศทีต่ัง้อยูน่อกทวปียโุรป 

5.506A ในยา่นความถีว่ทิยุ 14-14.5 GHz สถานีภาคพืน้ดนิประจําเรอืซึง่ใชกํ้าลังสง่ออก

อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิกมากกว่า 21 dBW ตอ้งดําเนินงานภายใตข้อ้มติ

ที่ 902 (WRC-03) ขอ้กําหนดนี้ไม่ใชก้ับสถานีภาคพื้นดินประจําเรือซึ่ง

สํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 

2546 (WRC-03) 

5.506B สถานีภาคพื้นดนิที่ตัง้บนเรอืซึง่ตดิต่อสือ่สารกับสถานีอวกาศในกจิการประจําที่

ผ่านดาวเทยีมอาจใชย้่านความถี่วทิยุ 14-14.5 GHz ไดโ้ดยไม่จําเป็นตอ้งขอ

ความเห็นชอบจากไซปรัส กรซี และมอลตา กอ่น ทัง้นี้ระยะทางอยา่งนอ้ยทีส่ดุซึง่

สถานีภาคพื้นดินที่ตัง้บนเรือตอ้งห่างจากฝ่ังนั้น ใหใ้ชร้ะยะตามขอ้มตทิี่ 902 

(WRC-03) (WRC-03) 

5.508 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในเยอรมนี บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา ฝร่ังเศส อติาล ี

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย สาธารณรัฐมาซโิดเนียภายใต ้

ยูโกสลาเวียในอดีต และสหราชอาณาจักร กําหนดย่านความถี่วทิยุ 14.25-

14.3 GHz สําหรับกจิการประจําทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-07) 

5.508A ในยา่นความถีว่ทิย ุ14.25-14.3 GHz ณ ดนิแดนของประเทศซาอดุอีาระเบยี บอต

สวานา จนี โกตดวัิวร ์อยีปิต ์ฝร่ังเศส กนิี อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิรา่น อติาล ี

คูเวต เลโซโท ไนจีเรยี โอมาน สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สหราชอาณาจักร และ

ตนูเิซยี คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังอันเนื่องจากสถานีภาคพืน้ดนิประจําอากาศ

ยานในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีม ตอ้งไม่เกนิค่าตามเอกสารแนบ 

1 สว่น B ของขอ้เสนอแนะ ITU-R M.1643 เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบเป็นการ

เฉพาะจากหน่วยงานของรัฐที่ไดรั้บผลกระทบ ขอ้กําหนดนี้มไิดล้ดพันธะของ

กจิการเคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีมในการเป็นกจิการรองตามขอ้ 5.29  แต่

อยา่งใด (WRC-03) 

5.509A ในยา่นความถีว่ทิย ุ14.3-14.5 GHz ณ ดนิแดนของประเทศซาอุดอีาระเบยี บอต

สวานา แคเมอรูน จีน โกตดวัิวร ์อยีปิต ์ฝร่ังเศส กาบอง กนิี อนิเดยี สาธารณรัฐ

อสิลามอหิร่าน อติาล ี คูเวต เลโซโท โมร็อกโก ไนจีเรยี โอมาน สาธารณรัฐ

อาหรับซเีรีย สหราชอาณาจักร ศรีลังกา ตูนิเซยี และเวียดนาม ค่าความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลังอันเนื่องจากสถานีภาคพื้นดนิประจําอากาศยานในกจิการ
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เคลือ่นทีท่างการบนิผ่านดาวเทยีม ตอ้งไมเ่กนิคา่ตามเอกสารแนบ 1 สว่น B ของ

ขอ้เสนอแนะ ITU-R M.1643 เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นการเฉพาะจาก

หน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บผลกระทบ ขอ้กําหนดนี้มไิดล้ดพันธะของกจิการเคลือ่นที่

ทางการบนิผ่านดาวเทยีมในการเป็นกจิการรองตามขอ้ 5.29  แตอ่ยา่งใด (WRC-

03) 

5.510 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 14.5-14.8 GHz ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสู่

อวกาศ) จํากัดเฉพาะขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศในกจิการกระจายเสยีง

และโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม การใชย้า่นความถีว่ทิยุนี้สงวนเฉพาะประเทศทีต่ัง้อยู่

นอกทวปียโุรป  

5.511 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา 

แคเมอรูน อยีปิต ์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ กนิี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก 

อสิราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย คูเวต เลบานอน 

ปากสีถาน กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี และโซมาเลยี กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ

15.35-15.4 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็น

กจิการรอง (WRC-07) 

5.511A กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ15.43-15.63 GHz สําหรับกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

(อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 15.43-15.63 

GHz ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก และโลกสูอ่วกาศ) จํากัด

เฉพาะข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศของระบบดาวเทียมที่มวีงโคจรไม่

ประจําที่ในกจิการเคลือ่นที่ผ่านดาวเทียมซึง่ข ึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 

9.11A  การใชย้่านความถี่วทิยุ 15.43-15.63 GHz ในกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) จํากัดเฉพาะขา่ยเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศของ

ระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจําที่ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมซึ่ง

สํานักงานวิทยุคมนาคมไดรั้บเอกสารสําหรับเผยแพร่ล่วงหนา้ก่อนวันที่ 2 

มถินุายน 2543 สําหรับการใชย้า่นความถีว่ทิยใุนทศิทางจากอวกาศสูโ่ลกนั้นตอ้ง

คํานงึถงึ มมุเงย (เหนือระนาบในแนวนอนของพืน้ที)่ ทีน่อ้ยทีส่ดุของสายอากาศ

ของสถานีภาคพืน้ดนิ อัตราขยายของสายอากาศตามระนาบในแนวนอนของพืน้ที ่

และระยะห่างระหว่างสถานีทีจ่ะตอ้งเริม่ตน้ประสานงานกันเพือ่คุม้ครองป้องกัน

สถานีภาคพื้นดินจากการรบกวนอย่างรุนแรง โดยมุมเงย อัตราขยาย และ

ระยะทางดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้เสนอแนะ ITU-R S.1341  ในการคุม้ครอง

ป้องกันกจิการวทิยุดาราศาสตรซ์ ึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ  15.35-15.4 GHz ความ

หนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวมในยา่นความถีว่ทิย ุ15.35-15.4 GHz อันเนื่องจากสถานี

อวกาศทกุสถานีในขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศใดๆ ของระบบดาวเทยีม

ทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ทีใ่ชย้่าน
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ความถีว่ทิย ุ15.43-15.63 GHz คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังรวมดังกลา่ว ณ หอ

สงัเกตการณ์ทางวทิยดุาราศาสตรต์อ้งไม่เกนิ 156 dB(W/m2.50 MHz) ในแถบ

ความถี ่50 MHz มากกวา่ 2% ของเวลา (WRC-2000) 

5.511C สถานีในกจิการวทิยุนําทางทางการบนิตอ้งจํากัดค่ากําลังส่งออกอากาศสมมูล

แบบไอโซทรอปิกประสทิธผิลใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะ ITU-R S.1340 สําหรับ

ระยะหา่งระหวา่งสถานีทีจ่ะตอ้งเริม่ตน้ประสานงานกันเพือ่คุม้ครองป้องกันสถานี

วทิยุนําทางทางการบนิจากการรบกวนอย่างรุนแรง (ภายใตข้อ้ 4.10) อัน

เนื่องจากสถานีภาคพืน้ดนิในข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศ และค่ากําลัง

สง่ออกอากาศสมมลูแบบไอโซทรอปิกสงูสดุตามระนาบในแนวนอนของพืน้ทีข่อง

สถานีภาคพืน้ดนิในข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศนั้น ระยะทางและค่า

กําลังส่งออกอากาศดั งกล่าว  ตอ้ง เ ป็นไปตามขอ้ เสนอแนะ  ITU-R 

S.1340 (WRC-97) 

5.511D ระบบต่างๆในกจิการประจําที่ผ่านดาวเทียมซึง่สํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บ

เอกสารสําหรับเผยแพร่ล่วงหนา้ภายในวันที ่21 พฤศจกิายน 2540 อาจใชย้่าน

ความถีว่ทิยุ 15.4-15.43 GHz และ 15.63-15.7 GHz ในทศิทางจากอวกาศสู่

โลก และอาจใชย้า่นความถีว่ทิยุ 15.63-15.65 GHz ในทศิทางจากโลกสูอ่วกาศ 

ในการสง่จากสถานีอวกาศทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นย่านความถีว่ทิยุ 15.4-15.43 

GHz และ 15.65-15.7 GHz นัน้ คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ณ พืน้ผวิโลกตอ้ง

ไม่เกนิ –146 dB (W/(m2 . MHz)) สําหรับมุมใดๆทีค่ลืน่แพร่ลงมา หน่วยงาน

ของรัฐทีว่างแผนจะสง่คลืน่วทิยใุนยา่นความถีว่ทิยุ 15.63-15.65 GHz จากสถานี

อวกาศที่มีวงโคจรไม่ประจําที่โดยค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังเกินกว่า –

146 dB(W/(m2 . MHz)) สําหรับมุมใดๆที่คลืน่แพร่ลงมา หน่วยงานของรัฐนั้น

ตอ้งประสานงาน ภายใตข้อ้ 9.11A กับหน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บผลกระทบ สถานี

ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 15.63-15.65 GHz ใน

ทศิทางจากโลกสูอ่วกาศ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อสถานีใน

กจิการวทิยนํุาทางทางการบนิ (ภายใตข้อ้ 4.10) (WRC-97) 

5.512 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจเีรยี แองโกลา ซาอุดอีาระเบยี ออสเตรยี บาหเ์รน 

บังกลาเทศ บรไูนดารสุซาลาม แคเมอรนู สาธารณรัฐคองโก  คอสตารกิา อยีปิต ์

เอลซัลวาดอร ์         สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ เอรเิทรยี ฟินแลนด ์ กัวเตมาลา 

อนิเดยี อนิโดนีเซยี             สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรับลเิบีย จอรแ์ดน เคนยา คูเวต เลบานอน มาเลเซยี มาล ี

โมร็อกโก มอรเิตเนีย มอนเตเนโกร โมซัมบกิ เนปาล นิการากัว โอมาน 

ปากสีถาน กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี เซอรเ์บยี สงิคโปร ์โซมาเลยี ซดูาน 

สวาซแิลนด ์แทนซาเนีย ชาด โตโก และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 15.7-
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17.3 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

(WRC-07) 

5.513 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอสิราเอล กําหนดย่านความถี่วทิยุ 15.7-17.3 GHz 

สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที่ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก กจิการ

ดังกล่าวตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน หรอืก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่าง

รนุแรงตอ่กจิการต่างๆ ในประเทศอืน่ๆ ทีดํ่าเนินงานสอดคลอ้งกับตารางกําหนด

คลืน่ความถี ่ทัง้นี้ ไมร่วมถงึประเทศตา่งๆ ตามขอ้ 5.512 

5.513A อปุกรณ์ตรวจวัดแบบแอกทฟีในอวกาศทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิย ุ17.2-17.3 GHz ตอ้ง

ไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรุนแรง หรอืเป็นอุปสรรคต่อกจิการวทิยุหาตําแหน่ง

และกจิการอืน่ๆทีจั่ดเป็นกจิการหลัก (WRC-97) 

5.514 การกําหนดเพิ่มเตมิ:  ในแอลจีเรีย แองโกลา ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน 

บังกลาเทศ แคเมอรูน คอสตารกิา เอลซัลวาดอร์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

กัวเตมาลา อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก อสิราเอล อติาล ีสาธารณรัฐ

สังคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบีย ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน คูเวต ลทิัวเนีย เนปาล 

นิการากัว ไนจีเรยี โอมาน อุซเบกสิถาน ปากสีถาน กาตาร ์  ครีก์ซีสถาน และ

ซดูาน กําหนดยา่นความถีว่ทิย ุ17.3-17.7 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการ

เคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง ทัง้นี้ ใหใ้ชกํ้าลงัสง่ตามขอ้ 21.3 และ 21.5 

(WRC-07) 

5.515 การใชย้่านความถี่วทิยุ 17.3-17.8 GHz ร่วมกันระหว่างกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) และกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม

ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนด § 1 เอกสารแนบ 4 ของภาคผนวก 30A 

5.516 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 17.3-18.1 GHz ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที่

ในกจิการประจําที่ผ่านดาวเทียม (โลกสู่อวกาศ) จํากัดเฉพาะข่ายเชือ่มโยง

ระหวา่งโลกและอวกาศในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม การใช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 17.3-17.8 GHz ในเขตภูมภิาค 2 สําหรับระบบต่างๆในกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) จํากัดเฉพาะดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่

สว่นการใชย้า่นความถีว่ทิยุ 17.3-17.8 GHz ในเขตภูมภิาค 2 ของข่ายเชือ่มโยง

ระหวา่งโลกและอวกาศในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในย่าน

ความถีว่ทิยุ 12.2-12.7 GHz ใหดู้มาตรา 11  การใชย้่านความถีว่ทิยุ 17.3-18.1 

GHz (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภูมภิาค 1 และ 3 และการใชย้่านความถีว่ทิยุ 17.8-

18.1 GHz (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภูมภิาค 2 ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่

ประจําทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.12 

กับระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจําที่ระบบอื่นๆในกิจการประจําที่ผ่าน
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ดาวเทยีม ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม

ตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที่

ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมทีดํ่าเนินงานตามขอ้บังคับวทิยุ ไม่ว่าสํานักงาน

วทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุ หรอืเอกสารการแจง้จด

ทะเบยีนความถีว่ทิยขุองระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการประจําที่

ผ่านดาวเทยีม และไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิย ุหรอืเอกสารการแจง้

จดทะเบยีนความถีว่ทิยุของเครอืข่ายดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีเ่มือ่ใดก็ตาม 

ทัง้นี้ ไม่อยู่ภายใตข้อ้ 5.43A  ระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่นกจิการ

ประจําที่ผ่านดาวเทียมซึง่ใชย้่านความถี่วทิยุขา้งตน้ตอ้งพรอ้มทีจ่ะดําเนินการ

อยา่งรวดเร็ว เพือ่แกไ้ขการรบกวนทีย่อมรับไมไ่ดซ้ ึง่อาจเกดิขึน้ (WRC-2000) 

5.516A ในย่านความถีว่ทิยุ 17.3-17.7 GHz  สถานีภาคพืน้ดนิในกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภูมภิาค 1 ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการ

รบกวนจากสถานีภาคพืน้ดนิของข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศในกจิการ

กระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีดํ่าเนนิงานตามภาคผนวก 30A รวมทัง้

ไมต่อ้งมขีอ้จํากัดหรอืขอ้กําหนดทีเ่ขม้งวดเกีย่วกับทีต่ัง้ของสถานีภาคพืน้ดนิของ

ข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทยีม ไม่ว่าทีใ่ดก็ตามทีอ่ยู่ภายในเขตบรกิารของข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลก

และอวกาศ (WRC-03) 

5.516B กําหนดใหใ้ชย้า่นความถีว่ทิยตุอ่ไปนี้สําหรับการใชค้วามถีว่ทิยุทีม่คีวามหนาแน่น

ในการใชง้านสงูในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม 

  17.3-17.7 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาค 1 

  18.3-19.3 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาค 2 

  19.7-20.2 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาคทกุเขต 

  39.5-40 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาค 1 

  40-40.5 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาคทกุเขต 

  40.5-42 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาค 2 

  47.5-47.9 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาค 1 

  48.2-48.54 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาค 1 

  49.44-50.2 GHz  (อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภมูภิาค 1 

  และ 

  27.5-27.82 GHz   (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภมูภิาค 1 
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  28.35-28.45 GHz  (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภมูภิาค 2 

  28.45-28.94 GHz  (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภมูภิาคทกุเขต 

  28.94-29.1 GHz   (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภมูภิาค 2 และ 3 

  29.25-29.46 GHz   (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภมูภิาค 2 

  29.46-30 GHz   (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภมูภิาคทกุเขต 

  48.2-50.2 GHz   (โลกสูอ่วกาศ) ในเขตภมูภิาค 2 

 การกําหนดดังกล่าวมไิดเ้ป็นการหา้มมใิหใ้ชย้่านความถี่วทิยุขา้งตน้ในกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทียมอืน่ๆ หรอืในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ดกํ้าหนดคลืน่ความถี่ไวเ้ป็น

กจิการหลักเช่นกัน และมไิดเ้ป็นการจัดลําดับความสําคัญในขอ้บังคับวทิยุแต่

อยา่งใด ทัง้นี้ หน่วยงานของรัฐตอ้งคํานงึถงึเรือ่งนี้ในการพจิารณาออกกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วกับการใชย้า่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ ดขูอ้มตทิี ่143 (WRC-03) (WRC-03) 

5.517 กจิการดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่(อวกาศสูโ่ลก) ในเขตภูมภิาค 2 ซึง่ใชย้่าน

ความถีว่ทิย ุ17.7-17.8 GHz ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงหรอืรอ้งขอ

สทิธคิุม้ครองการรบกวนจากการจัดสรรคลื่นความถี่ในกจิการกระจายเสยีงและ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีดํ่าเนนิงานตามขอ้บังคับวทิย ุ(WRC-07) 

5.519 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 18-18.3 GHz ในเขตภูมภิาค 2 

และย่านความถีว่ทิยุ 18.1-18.4 GHz ในเขตภูมภิาค 1 และ 3 สําหรับกจิการ

อตุนุยิมวทิยาผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก จํากัด

เฉพาะดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่(WRC-07) 

5.520 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 18.1-18.4 GHz ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสู่

อวกาศ) จํากัดเฉพาะขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศของระบบดาวเทยีมทีม่ี

วงโคจรประจําทีใ่นกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม (WRC-2000) 

5.521 การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในเยอรมนี เดนมารก์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ และกรซี 

กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 18.1-18.4 GHz สําหรับกจิการประจําที ่กจิการประจําที่

ผ่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) และกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดู

ขอ้ 5.33) และใชข้อ้ 5.519 ดว้ย (WRC-03) 

5.522A การสง่คลืน่วทิยุของกจิการประจําทีใ่นย่านความถีว่ทิยุ 18.6-18.8 GHz ตอ้งใช ้

กําลังคลืน่พาหไ์มเ่กนิกวา่คา่ทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 21.5A และการสง่คลืน่วทิยุของ

กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมในย่านความถีว่ทิยุ 18.6-18.8 GHz ตอ้งมคี่าความ

ห น า แ น่ น ฟ ลั ก ซ์ กํ า ลั ง  ณ  พื้ น ผิ ว โ ล ก  ไ ม่ เ กิ น ก ว่ า ค่ า ต า ม ข ้อ 

21.16.2 (WRC-2000) 
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5.522B การใชย้่านความถีว่ทิยุ 18.6-18.8 GHz ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม จํากัด

เฉพาะระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่และระบบดาวเทยีมซึง่จุดโคจรทีไ่กล

โลกมากทีส่ดุอยูห่า่งจากโลกมากกวา่ 20,000 กม. (WRC-2000) 

5.522C ในแอลจีเรยี ซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์สาธารณรัฐ

สงัคมนยิมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน เลบานอน โมร็อกโก โอมาน กาตาร ์

สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ตูนิเซยี และ เยเมน ระบบต่างๆในกจิการประจําทีซ่ ึง่ใช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 18.6-18.8 GHz และดําเนินการอยู่ ณ วันทีบ่ทบัญญัตขิองการ

ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าดว้ยวทิยุคมนาคมปี พ.ศ. 2543 (WRC-2000) มีผล

บังคับใช ้ระบบนัน้ๆ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 21.5A (WRC-2000) 

5.523A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 18.8-19.3 GHz (อวกาศสูโ่ลก) และย่านความถีว่ทิย ุ

28.6-29.1 GHz (โลกสูอ่วกาศ) ของเครอืขา่ยในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมที่

มวีงโคจรประจําทีแ่ละทีม่วีงโคจรไม่ประจําที่ ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 

9.11A ทัง้นี้ ไม่อยู่ภายใตข้อ้ 22.2 หน่วยงานของรัฐที่รับผดิชอบเครือข่าย

ดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีซ่ ึง่อยูร่ะหว่างการประสานงานความถีว่ทิยุก่อนวันที ่

18 พฤศจกิายน 2538 ตอ้งใหค้วามร่วมมอือย่างดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปไดใ้นการ

ประสานงานภายใตข้อ้  9.11A กับเครอืขา่ยดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําที ่ซึง่

สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุก่อนกําหนด

วันที ่18 พฤศจกิายน 2538 ทัง้นี้ เพือ่ใหบ้รรลผุลซึง่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งยอมรับได ้ 

เครอืข่ายดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีต่อ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนทีย่อมรับ

ไมไ่ดต้อ่เครอืข่ายในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่ซึง่ถอืว่า

สํานักงานวิทยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการแจง้จดทะเบียนความถี่ว ิทยุตาม

ภาคผนวก 4 กอ่นวันที ่18 พฤศจกิายน 2538 (WRC-97) 

5.523B การใชย้่านความถีว่ทิยุ 19.3-19.6 GHz (โลกสูอ่วกาศ) ในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทยีม จํากัดเฉพาะข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศ การใชย้่านความถี่

วทิยนุี้ของระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 22.2  

5.523C ในย่านความถีว่ทิยุ 19.3-19.6 GHz และ 29.1-29.4 GHz กรณีระหว่างเครอืข่าย

ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมซึง่ถอืวา่สํานักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการ

ประสานงานความถี่ว ิทยุ หรือเอกสารการแจง้จดทะเบียนความถี่ว ิทยุตาม

ภาคผนวก 4 กอ่นวันที ่18 พฤศจกิายน 2538 และขา่ยเชือ่มโยงระหว่างโลกและ

อวกาศของเครอืขา่ยในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีย่ังคง

อยูภ่ายใตข้อ้ 22.2 (WRC-97) 
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5.523D การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ19.3-19.7 GHz (อวกาศสูโ่ลก) ของระบบต่างๆในกจิการ

ประจําทีผ่่านดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่และของขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและ

อวกาศในระบบดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม

ขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ทัง้นี้ ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 22.2 การใชย้่าน

ความถีว่ทิยนุี้ของระบบอืน่ๆ ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจํา

ที ่หรอืในกรณี ตามขอ้ 5.523C และ 5.523E ไมข่ ึน้กับการประสานงานภายใต ้

ขอ้ 9.11A โดยยังคงอยู่ภายใตก้ระบวนการตามมาตรา 9 (ยกเวน้ขอ้ 9.11A) 

มาตรา 11 และขอ้ 22.2 (WRC-97) 

5.523E ยา่นความถีว่ทิยุ 19.6-19.7 GHz และ 29.4-29.5 GHz กรณีระหว่างเครอืข่ายใน

กจิการประจําที่ผ่านดาวเทยีมซึง่ถอืว่าสํานักงานวทิยุคมนาคมไดรั้บเอกสารการ

ประสานงานความถีว่ทิยตุามภาคผนวก 4 หรอืเอกสารการแจง้จดทะเบยีนความถี่

วทิยุ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 และข่ายเชื่อมโยงระหว่างโลกและ

อวกาศของเครือข่ายในกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจําที ่

ยังคงอยูภ่ายใตข้อ้ 22.2 (WRC-97) 

5.524 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในอัฟกานิสถาน แอลจีเรีย แองโกลา ซาอุดอีาระเบีย 

บาหเ์รน       บรูไนดารุสซาลาม แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐคองโก คอสตารกิา 

อยีปิต ์สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์กาบอง กัวเตมาลา กนิี อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลาม

อหิรา่น อรัิก อสิราเอล ญีปุ่่ น จอรแ์ดน คเูวต เลบานอน มาเลเซยี มาล ีโมร็อกโก 

มอรเิตเนีย เนปาล ไนจีเรยี โอมาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์ กาตาร ์ สาธารณรัฐ

อาหรับซเีรยี สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

เกาหล ีสงิคโปร ์โซมาเลยี ซดูาน แทนซาเนีย ชาด โตโก และตูนิเซยี กําหนด

ยา่นความถีว่ทิย ุ19.7-21.2 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก การกําหนดย่านความถีว่ทิยุเพิม่เตมินี้ตอ้งไม่จํากัดค่า

ความหนาแน่นฟลักซ์กําลังอันเนื่องจากสถานีอวกาศในกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีมในย่านความถีว่ทิยุ 19.7-21.2 GHz และไม่จํากัดค่าความหนาแน่นฟ

ลักซกํ์าลังอันเนื่องจากสถานีอวกาศในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่าน

ความถีว่ทิยรุะหวา่ง 19.7-20.2 GHz (WRC-07) 

5.525 เพือ่ความสะดวกในการประสานงานระดับภูมภิาคกับภูมภิาคระหว่างเครอืข่ายใน

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมและเครอืขา่ยในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม ตอ้ง

กําหนดคลืน่พาหใ์นกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกรบกวน

มากที่สุด โดยกําหนดคลื่นพาห์ใหอ้ยู่ในช่วงความถีสู่งๆ ของย่านความถี่วทิย ุ

19.7-20.2 GHz และ 29.5-30 GHz เทา่ทีจ่ะปฏบิัตไิด ้
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5.526 ในย่านความถีว่ทิยุ 19.7-20.2 GHz และ 29.5-30 GHz ในเขตภูมภิาค 2 และ

ย่านความถีว่ทิยุ 20.1-20.2 GHz และ 29.9-30 GHz ในเขตภูมภิาค 1 และ 3 

เครอืขา่ยซึง่เป็นทัง้เครอืขา่ยในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมและเป็นทัง้เครอืขา่ย

ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมอาจรวมถงึขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งสถานีภาคพืน้ดนิ 

ณ จุดที่กําหนดไวห้รือจุดที่ม ิไดกํ้าหนดไว  ้หรือในขณะที่เคลื่อนที่ โดย

ตดิต่อสือ่สารผ่านดาวเทยีมหนึ่งดวงหรอืผ่านดาวเทียมมากกว่าหนึ่งดวงในการ

ตดิตอ่สือ่สารแบบจุดสูจุ่ดหรอืแบบจุดสูห่ลายๆจุด 

5.527 ขอ้ 4.10 ไม่ใชก้ับกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในย่านความถี่วทิยุ 19.7-

20.2 GHz และ 29.5-30 GHz 

5.528 การกําหนดย่านความถี่วทิยุสําหรับกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมนั้น กําหนด

เพือ่ใหเ้ป็นความถีส่ง่ (อวกาศสูโ่ลก) ของเครอืข่ายต่างๆซึง่ใชส้ายอากาศทีม่ลํีา

คลื่นซึง่จํากัดเฉพาะจุด และใชเ้ทคโนโลยีที่กา้วหนา้อื่นๆ ณ สถานีอวกาศ  

หน่วยงานของรัฐทีดํ่าเนนิการระบบต่างๆ ในกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมซึง่ใช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 19.7-20.1 GHz ในเขตภูมภิาค 2 และระบบต่างๆในกจิการ

เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมซึง่ใชย้่านความถีว่ทิยุ 20.1-20.2 GHz ตอ้งดําเนินการ

ตามขัน้ตอนทัง้หมดทีป่ฏบิัตไิด ้เพือ่ใหเ้ป็นทีม่ั่นใจวา่ระบบวทิยปุระจําทีแ่ละระบบ

วทิยเุคลือ่นทีต่ามขอ้  5.524 ยังคงใชย้า่นความถีว่ทิยดุังกลา่วได ้

 5.529 ในเขตภูมภิาค 2 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 19.7-20.1 GHz และ 29.5-29.9 GHz 

ในกจิการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทยีม จํากัดเฉพาะเครือข่ายดาวเทียมซึง่เป็นทัง้

เครอืขา่ยในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม และเป็นทัง้เครอืขา่ยในกจิการเคลือ่นที่

ผ่านดาวเทยีมตามขอ้ 5.526 

5.530 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 21.4-22 GHz ในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่าน

ดาว เทียมใน เขตภูมิภ าค  1 และ  3 อยู่ ภ ายใต ข้ อ้มติที่  525 

(Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.531 การกําหนดเพิม่เตมิ: ในญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 21.4-22 GHz สําหรับ

กจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.532 การใชย้่านความถีว่ทิยุ 22.21-22.5 GHz ในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม 

(พาสซฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคต่อกจิการประจํา

ทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่ซึง่ไมร่วมถงึกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิ 

5.533 กจิการระหว่างดาวเทยีมตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนอย่างรุนแรงจาก

อปุกรณ์ตรวจวัดพืน้ผวิของสนามบนิในกจิการวทิยนํุาทาง 
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5.535 ในย่านความถีว่ทิยุ 24.75-25.25 GHz ข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศซึง่

เชือ่มโยงกับสถานีต่างๆ ของกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมมี

ลําดับความสําคัญสงูกวา่การใชง้านอืน่ๆ ในกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสู่

อวกาศ) การใชง้านอืน่ๆ ตอ้งคุม้ครองป้องกันและตอ้งไมร่อ้งขอสทิธคิุม้ครองการ

รบกวนจากเครอืขา่ยเชือ่มโยงระหวา่งโลกและอวกาศของสถานีวทิยกุระจายเสยีง

และวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั ้งเครือข่ายเชื่อมโยงในปัจจุบันและ ข่าย

เชือ่มโยงในอนาคต 

5.535A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 29.1-29.5 GHz (โลกสูอ่วกาศ) ในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทียม จํากัดเฉพาะระบบดาวเทียมที่มีวงโคจรประจําที่และข่ายเชือ่มโยง

ระหว่างโลกและอวกาศ ซึง่เชือ่มโยงระบบดาวเทยีมที่มีวงโคจรไม่ประจําที่ใน

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม โดยขึน้กับการประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A ทัง้นี้ 

ไมอ่ยู่ภายใตข้อ้ 22.2 ยกเวน้กรณีตามขอ้ 5.523C และ 5.523E ซึง่ไม่ข ึน้กับ

การประสานงานภายใตข้อ้ 9.11A โดยยังคงอยูภ่ายใตก้ระบวนการตามมาตรา 9 

(ยกเวน้ขอ้ 9.11A) มาตรา 11 และขอ้ 22.2 (WRC-97) 

5.536 การใชย้่านความถี่วทิยุ 25.25-27.5 GHz ในกจิการระหว่างดาวเทียม จํากัด

เฉพาะการวจัิยอวกาศและการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม รวมทัง้การสง่ขอ้มูลอัน

เนื่องจากกจิกรรมทางการแพทยแ์ละทางอตุสาหกรรมในอวกาศดว้ย 

5.536A หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินงานสถานีภาคพื้นดินในกิจการสํารวจพิภพผ่าน

ดาวเทียม หรอืกจิการวจัิยอวกาศ ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจาก

สถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีซ่ ึง่ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ

อืน่ การดําเนนิงานของสถานีภาคพืน้ดนิในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีมหรอื

ในกิจการวิจัยอวกาศควรคํานึงถึงขอ้เสนอแนะ ITU-R SA.1278 และ 

ITU-R SA.1625 ตามลําดับ (WRC-03) 

5.536B ในเยอรมนี ซาอดุอีาระเบยี ออสเตรยี เบลเยยีม บราซลิ บัลแกเรยี จนี สาธารณรัฐ

เกาหลเีดนมารก์ อยีปิต ์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ สเปน เอสโตเนีย ฟินแลนด ์

ฝร่ังเศส ฮังการ ีอนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ไอรแ์ลนด ์อสิราเอล อติาล ี

สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน เคนยา คูเวต เลบานอน 

ลกิเตนสไตน์ ลทิัวเนีย มอลโดวา นอรเ์วย ์โอมาน ยูกันดา ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์

โปแลนด ์โปรตเุกส สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

เกาหล ีสโลวะเกยี สาธารณรัฐเช็ก โรมาเนีย สหราชอาณาจักร สงิคโปร ์สวเีดน 

สวติเซอรแ์ลนด ์แทนซาเนีย ตุรก ี เวยีดนาม และซมิบับเว สถานีภาคพืน้ดนิใน

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีมทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 25.5-27 GHz ตอ้งไม่รอ้ง
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ขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อการใชแ้ละการดําเนินงานของ

สถานีในกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นที ่(WRC-07) 

5.536C ในแอลจีเรยี ซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน บอตสวานา บราซลิ แคเมอรูน คอโมโรส 

ควิบา จบิูต ี อยีปิต ์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ เอสโตเนีย ฟินแลนด ์ สาธารณรัฐ

อสิลามอหิร่าน อสิราเอล จอรแ์ดน เคนยา คูเวต ลทิัวเนีย มาเลเซยี โมร็อกโก 

ไนจีเรยี โอมาน กาตาร ์สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี โซมาเลยี ซดูาน แทนซาเนีย 

ตนูเิซยี อรุกุวัย แซมเบยี และซมิบับเว สถานีภาคพืน้ดนิในกจิการวจัิยอวกาศทีใ่ช ้

ย่านความถีว่ทิยุ 25.5-27 GHz ตอ้งไม่รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวน หรอืเป็น

อุปสรรคต่อการใชแ้ละการดําเนินงานของสถานีในกจิการประจําที่และกจิการ

เคลือ่นที ่(WRC-03) 

5.537 ในย่านความถีว่ทิยุ 27-27.5 GHz กจิการอวกาศซึง่ใชด้าวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่

ประจําทีใ่นกจิการระหวา่งดาวเทยีม ไมอ่ยูภ่ายใตข้อ้ 22.2 

5.537A ในภูฏาน แคเมอรูน สาธารณรัฐเกาหล ีสหพันธรัฐรัสเซยี อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ญี่ปุ่ น คาซัคสถาน เลโซโท มาเลเซยี มัลดีฟส ์

มองโกเลยี เมยีนมาร ์         อุซเบกสิถาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์ ครีก์ซีสถาน 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี  ศรลีังกา ประเทศไทย และเวยีดนาม 

สถานีฐานลอยระยะสงูอาจใชย้า่นความถีว่ทิยุ 27.9-28.2 GHz ในกจิการประจําที ่

ภายในดนิแดนของประเทศขา้งตน้ การใชค้ลืน่ความถีร่วม 300 MHz ในกจิการ

ประจําทีข่องสถานีฐานลอยระยะสงูในประเทศขา้งตน้ตอ้งใชใ้นทศิทางจากสถานี

ฐานลอยระยะสงูสูพ่ืน้ดนิเทา่นัน้ และตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรง หรอื

รอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากระบบอืน่ๆในกจิการประจําที ่หรอืจากกจิการ

อืน่ๆทีจั่ดเป็นกจิการหลักเชน่กัน และสถานีฐานลอยระยะสงูตอ้งไม่เป็นอุปสรรค

ตอ่การพัฒนากจิการอืน่ๆ ดขูอ้มตทิี ่145 (Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.538 การกําหนดเพิ่มเติม:  กําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 27.500-27.501 GHz และ 

29.999-30.000 GHz สําหรับกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก เพือ่การควบคุมกําลังสง่ขาขึน้ การสง่จากอวกาศสูโ่ลก

ดังกล่าวกําลังสง่ออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ในทศิทางของดาวเทยีม

ดวงขา้งเคยีงทีอ่ยูใ่นวงโคจรประจําทีต่อ้งไมเ่กนิ +10 dBW (WRC-07) 

5.539 กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) อาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 27.5-30 

GHz สําหรับข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศในกจิการกระจายเสยีงและ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
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5.540 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดย่านความถี่วทิยุ 27.501-29.999 GHz สําหรับ

กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง เพือ่

การควบคมุกําลังสง่ขาขึน้  

5.541 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 28.5-30 GHz ในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม จํากัด

เฉพาะการถา่ยโอนขอ้มลูระหวา่งสถานี และไมใ่ชใ้นการเก็บขอ้มลูโดยใชอุ้ปกรณ์

ตรวจวัดแบบแอกทฟีหรอืแบบพาสซฟี 

5.541A ข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและดาวเทยีมของเครอืข่ายทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีใ่น

กจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมและเครอืขา่ยทีม่วีงโคจรประจําทีใ่นกจิการประจําที่

ผ่านดาวเทยีมซึง่ใชย้า่นความถีว่ทิยุ 29.1-29.5 GHz (โลกสูอ่วกาศ) ตอ้งใชก้าร

ควบคมุกําลังสง่ขาขึน้แบบปรับตัวได ้หรอืใชว้ธิกีารอืน่ๆ เพือ่ชดเชยการจางหาย

ในการแพรค่ลืน่  ทัง้นี้ ใหส้ถานีภาคพืน้ดนิใชกํ้าลังสง่ขาขึน้ทีเ่หมาะสมทัง้ในแง่

ของการเชือ่มโยงกับดาวเทียม ทัง้ในแง่ของการลดระดับการรบกวนระหว่าง

เครอืขา่ยทัง้สองเครอืขา่ยโดยใหใ้ชว้ธิกีารนี้กับเครอืข่ายซึง่ถอืว่าสํานักงานวทิยุ

คมนาคมไดรั้บเอกสารการประสานงานความถีว่ทิยตุามภาคผนวก 4 หลังวันที ่17 

พฤษภาคม 2539 และใหใ้ชว้ธิกีารดังกล่าวนี้ตราบจนทีป่ระชมุใหญ่ระดับโลกว่า

ดว้ยวทิยคุมนาคมในอนาคตจะมมีตใิหเ้ปลีย่นแปลงต่อไป หน่วยงานของรัฐทีส่ง่

เอกสารการประสานงานความถีว่ทิยุตามภาคผนวก 4 ก่อนวันที ่17 พฤษภาคม 

2539 ควรใชเ้ทคนคิดังกลา่วใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะปฏบิัตไิด ้(WRC-2000) 

5.542 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในแอลจีเรยี ซาอุดอีาระเบยี บาหเ์รน บรูไนดารุสซาลาม 

แคเมอรูน จีน สาธารณรัฐคองโก อยีปิต์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ เอรเิทรีย 

เอธโิอเปีย กนิี อนิเดยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก ญี่ปุ่ น จอรแ์ดน คูเวต 

เลบานอน มาเลเซยี มาล ีโมร็อกโก มอรเิตเนีย เนปาล ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์

กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรีย สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี 

โซมาเลีย ซดูาน ศรลีังกา และชาด กําหนดย่านความถี่วทิยุ 29.5-31 GHz 

สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

กําลังสง่ไมต่ามขอ้ 21.3 และ 21.5 (WRC-07) 

5.543 การเชือ่มโยงจากอวกาศสูอ่วกาศใชย้่านความถีว่ทิยุ 29.95-30 GHz ในกจิการ

สํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม เพือ่งานโทรมาตร การตดิตาม และการควบคุม โดย

จัดเป็นกจิการรอง 

5.543A ในภูฏาน แคเมอรูน สาธารณรัฐเกาหล ีสหพันธรัฐรัสเซยี อนิเดยี อนิโดนีเซยี 

สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน ญี่ปุ่ น คาซัคสถาน เลโซโท มาเลเซยี มัลดีฟส ์

มองโกเลยี เมยีนมาร ์          อุซเบกสิถาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์ ครีก์ซีสถาน 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี     ศรีลังกา ประเทศไทย และ
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เวยีดนาม ระบบต่างๆ ทีใ่ชส้ถานีฐานลอยระยะสงูอาจใชย้่านความถี่วทิยุ 31-

31.3 GHz ในทศิทางจากพืน้ดนิสูส่ถานีฐานลอยระยะสงูในกจิการประจําที ่จํากัด

เฉพาะการดําเนินการภายในเขตแดนของประเทศต่างๆ ขา้งตน้ และตอ้งไม่

กอ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรง หรอืรอ้งขอสทิธคิุม้ครองการรบกวนจากระบบ

อืน่ๆ ในกจิการประจําที ่จากระบบอืน่ๆ ในกจิการเคลือ่นที ่และจากระบบอืน่ๆ ตาม

ขอ้ 5.545 รวมทัง้ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การพัฒนากจิการดังกล่าวนี้ ระบบทีใ่ช ้

สถานีฐานลอยระยะสงูในย่านความถีว่ทิยุ 31-31.3 GHz ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการ

รบกวนอยา่งรนุแรงตอ่กจิการวทิยดุาราศาสตรท์ีจั่ดเป็นกจิการหลักในย่านความถี่

วทิย ุ31.3-31.8 GHz โดยใหคํ้านึงถงึเกณฑก์ารคุม้ครองป้องกันการรบกวนตาม

ขอ้เสนอแนะ ITU-R RA.769  และเพือ่ความมั่นใจในการคุม้ครองป้องกันกจิการ

ดาวเทยีมแบบพาสซฟี คา่ความหนาแน่นกําลังทีไ่มพ่งึประสงคท์ีเ่ขา้สูส่ายอากาศ

ของสถานีภาคพื้นที่ตดิต่อสือ่สารกับสถานีฐานลอยระยะสูงในย่านความถี่วทิย ุ

31.3-31.8  GHz ตอ้งไม่เกนิ −106 dB(W/MHz) ภายใตส้ภาพทอ้งฟ้าแจ่มใส 

และค่านี้อาจเพิม่ขึน้ไดถ้งึ −100 dB(W/MHz) ภายใตส้ภาพทีม่ฝีนตกซึง่ตอ้งมี

บรรเทาการจางหายอันเนื่องจากฝน โดยผลกระทบตอ่ดาวเทยีมแบบพาสซฟีตอ้ง

ไม่มากกว่าผลกระทบภายใตส้ภาพทอ้ง ฟ้าแจ่มใส  ดูขอ้มติที่ 145 

(Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.544 ในย่านความถีว่ทิยุ 31-31.3 GHz ใหก้จิการวจัิยอวกาศใชค้่าความหนาแน่นฟ

ลักซกํ์าลังตามตาราง 21-4 ในมาตรา 21 

5.545 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในอารเ์มเนีย จอรเ์จยี มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน ทา

จกิสิถาน และเตริก์เมนิสถาน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 31-31.3 GHz สําหรับ

กจิการวจัิยอวกาศ โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) (WRC-07) 

5.546 ประเภทกจิการทีแ่ตกต่างกัน:  ในซาอุดอีาระเบยี อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน 

เบลารุส อยีปิต์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ สเปน เอสโตเนีย สหพันธรัฐรัสเซยี 

จอรเ์จีย ฮังการี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อสิราเอล จอรแ์ดน เลบานอน 

มอลโดวา มองโกเลยี อุซเบกสิถาน โปแลนด ์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรยี ครีก์ซี

สถาน โรมาเนีย สหราชอาณาจักร แอฟรกิาใต ้ทาจกิสิถาน เตริก์เมนิสถาน และ

ตรุก ีกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 31.5-31.8 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการ

เคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดูขอ้ 5.33) ซึง่ไม่รวมถงึกจิการเคลือ่นทีท่าง      

การบนิ (WRC-07) 

5.547 ย่านความถีว่ทิยุ 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 

GHz, 55.78-59 GHz และ 64-66 GHz เป็นย่านความถีว่ทิยุทีกํ่าหนดไวร้องรับ

การใชค้วามถีว่ทิยทุีม่คีวามหนาแน่นในการใชง้านสงูในกจิการประจําที ่(ดขูอ้มตทิี ่
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75 (WRC-2000)) หน่วยงานของรัฐตอ้งคํานึงถงึเรือ่งนี้ ในการพจิารณาออก

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วกับการใชย้่านความถีว่ทิยุขา้งตน้ และเนื่องจากในย่านความถี่

วทิยุ 39.5-40 GHz และ 40.5-42 GHz มคีวามเป็นไปไดว้่าจะมกีารใชค้วามถี่

วทิยุที่มีความหนาแน่นในการใชง้านสูงในกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียม (ดู

ขอ้ 5.516B) หน่วยงานของรัฐควรคํานึงถงึอุปสรรคที่อาจเกดิขึน้กับการใช ้

ความถีว่ทิยุที่มคีวามหนาแน่นในการใชง้านสงูในกจิการประจําที ่โดยพจิารณา

ตามความเหมาะสม (WRC-07) 

5.547A หน่วยงานของรัฐควรดําเนนิมาตรการตา่งๆทีป่ฏบิัตไิดเ้พือ่ลดความเป็นไปไดท้ีจ่ะ

เกดิการรบกวนใหตํ้่าทีส่ดุในกรณีการรบกวนระหว่างสถานีในกจิการประจําทีแ่ละ

สถานีอากาศยานในกจิการวทิยุนําทางในย่านความถีว่ทิยุ 31.8-33.4 GHz โดย

คํานงึถงึความจําเป็นของระบบเรดารป์ระจําอากาศยาน (WRC-2000) 

5.547B การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในสหรัฐอเมรกิา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 31.8-32 GHz 

สําหรับกจิการวทิยนํุาทางและกจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (อวกาศสูโ่ลก) 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-97) 

5.547C การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในสหรัฐอเมรกิา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 32-32.3 GHz 

สําหรับกจิการวทิยนํุาทางและกจิการวจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) (อวกาศสูโ่ลก) 

โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-03) 

5.547D การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในสหรัฐอเมรกิา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 32.3-33 GHz 

สําหรับกจิการระหว่างดาวเทยีมและกจิการวทิยุนําทาง โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

(WRC-97) 

5.547E การกําหนดเผื่อเลอืก:  ในสหรัฐอเมรกิา กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 33-33.4 GHz 

สําหรับกจิการวทิยนํุาทาง โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-97) 

5.548 ในการออกแบบระบบในกจิการระหวา่งดาวเทยีมในยา่นความถีว่ทิย ุ32.3-33 GHz 

ระบบในกจิการวทิยุนําทางในย่านความถีว่ทิยุ 32-33 GHz และระบบในกจิการ

วจัิยอวกาศ (อวกาศหว้งลกึ) ในย่านความถีว่ทิยุ 31.8-32.3 GHz นั้น หน่วยงาน

ของรัฐตอ้งดําเนินมาตรการทีจํ่าเป็นทัง้หมดเพือ่ป้องกันการรบกวนอย่างรุนแรง

ระหวา่งกจิการขา้งตน้โดยคํานงึถงึความปลอดภัยอันเกีย่วเนื่องกับกจิการวทิยุนํา

ทาง (ดขูอ้เสนอแนะ 707) (WRC-03) 

5.549 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในซาอดุอีาระเบยี บาหเ์รน บังกลาเทศ อยีปิต ์สหรัฐอาหรับ

เอมเิรตส ์ กาบอง อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน อรัิก อสิราเอล 

สาธารณรัฐสงัคมนยิมประชาชนอาหรับลเิบยี จอรแ์ดน คเูวต เลบานอน มาเลเซยี 

มาล ีมอลตา โมร็อกโก มอรเิตเนีย เนปาล ไนจีเรยี โอมาน ปากสีถาน ฟิลปิปินส ์
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กาตาร์ สาธารณรัฐอาหรับซเีรีย สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก สงิคโปร ์

โซมาเลยี ซดูาน ศรลีังกา โตโก ตูนิเซยี และเยเมน กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 3 

3.4-36 GHz สําหรับกจิการประจําทีแ่ละกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (WRC-03) 

5.549A ในย่านความถี่วทิยุ 35.5-36.0 GHz ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังเฉลี่ย ณ 

พืน้ผวิโลกอันเนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดในอวกาศใดๆในกจิการสํารวจพภิพผ่าน

ดาวเทียม (แอกทีฟ) หรือกิจการวิจัยอวกาศ (แอกทีฟ) ตอ้งไม่เกิน 

73.3 dB(W/m2) ในย่านความถี่วทิยุนี้สําหรับมุมใดๆที่มากกว่า 0.8° จาก

ศนูยก์ลางของลําคลืน่ (WRC-03) 

5.550 ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในอารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน เบลารุส สหพันธรัฐ

รัสเซยี จอรเ์จยี มองโกเลยี ครีก์ซีสถาน ทาจกิสิถาน และเตริก์เมนิสถาน กําหนด

ย่านความถี่วทิยุ34.7-35.2 GHz สําหรับกจิการวจัิยอวกาศ โดยจัดเป็นกจิการ

หลัก (ดขูอ้ 5.33) (WRC-07) 

5.550A การใชย้่านความถี่ว ิทยุ 36-37 GHz ร่วมกันระหว่างกิจการสํารวจพภิพผ่าน

ดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการประจําทีก่ับกจิการเคลือ่นที ่ อยู่ภายใตข้อ้มติ

ที ่752 (WRC-07) (WRC-07) 

5.551F ประเภทกจิการทีแ่ตกตา่งกัน:  ในญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 41.5-42.5 GHz 

สําหรับกจิการเคลือ่นที ่โดยจัดเป็นกจิการหลัก (ดขูอ้ 5.33) (WRC-97) 

5.551H คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังสมมูลในย่านความถีว่ทิยุ 42.5-43.5 GHz ณ ทีต่ัง้

ของสถานีวิทยุดาราศาสตร์ใดๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศทุกสถานีในระบบ

ดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไมป่ระจําทีใ่นกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) 

หรอืในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 42-

42.5 GHz คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังสมมูลตอ้งไม่เกนิค่าดังต่อไปนี้มากกว่า 

2% ของเวลา 

 −230 dB(W/m2.1 GHz) และ –246 dB(W/m2.500 kHz) ในย่านความถีว่ทิย ุ

42.5-43.5 GHz ณ ทีต่ัง้ของสถานีวทิยดุาราศาสตรใ์ดๆ ทีจ่ดทะเบยีนเป็นสถานีที่

ใชก้ลอ้งโทรทรรศน์แบบจานเดยีว และ 

 −209 dB(W/m2.500 kHz) ในย่านความถี่วทิยุ 42.5-43.5 GHz ณ ทีต่ัง้ของ

สถานีวทิยุดาราศาสตร์ใดๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใชเ้ทคนิค Very Long 

Baseline Interferometry 

 ทัง้นี้ ตอ้งประเมนิค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังสมมูลขา้งตน้โดยใชว้ธิกีารตาม

ขอ้เสนอแนะ ITU-R S.1586-1 รวมทั ้งใชรู้ปแบบสายอากาศอา้งอิงและ
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อัตราขยายสูงสุดของสายอากาศในกจิการวทิยุดาราศาสตร์ตามขอ้เสนอแนะ 

ITU-R RA.1631 โดยใชค้า่ทีไ่ดจ้ากการประเมนินี้ทั่วทัง้ทอ้งฟ้า สําหรับมุมเงยที่

เงยมากกวา่มมุตํ่าสดุในการใชก้ลอ้งโทรทรรศน์วทิยุ (ซึง่ควรใชค้่า 5° ในกรณีที่

ไมม่ขีอ้มลูการแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิย)ุ 

  ใหใ้ชค้า่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังสมมลูดังกล่าว ณ สถานีวทิยุดาราศาสตรใ์ดๆ

ซึง่ 

 – ดําเนินงานอยู่ก่อนวันที ่5 กรกฎาคม 2546 และแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุ

กับสํานักงานวทิยคุมนาคมกอ่นวันที ่4 มกราคม 2547 หรอื 

 – แจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยกุอ่นวันทีสํ่านักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการ

ประสานงานความถี่วทิยุ หรอืเอกสารการแจง้จดทะเบียนความถีว่ทิยุ ตาม

ภาคผนวก 4 ของสถานีอวกาศทีต่อ้งกําหนดค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง

สมมลูดังกลา่วขา้งตน้ 

 สถานีวทิยดุาราศาสตรอ์ืน่ๆทีแ่จง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุภายหลังวันดังกล่าวอาจ

ทําความตกลงกับหน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีอวกาศ โดยใหใ้ชข้อ้มติ

ที ่743 ในเขตภมูภิาค 2 (WRC-03) ทัง้นี้ อาจใชค้า่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง

สมมลูสงูกวา่คา่ดังกลา่วขา้งตน้ ณ ทีต่ัง้ของสถานีวทิยดุาราศาสตร ์ซึง่หน่วยงาน

ของรัฐนัน้ใหค้วามเห็นชอบ (WRC-07) 

5.551I ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังในย่านความถีว่ทิยุ 42.5-43.5 GHz ณ ทีต่ัง้ของ

สถานีวิทยุดาราศาสตร์ใดๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศที่มีวงโคจรประจําที่ใน

กจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) หรอืในกจิการกระจายเสยีงและ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีใ่ชย้่านความถีว่ทิยุ 42-42.5 GHz ค่าความหนาแน่นฟ

ลักซกํ์าลังดังกลา่วตอ้งไมเ่กนิคา่ดังตอ่ไปนี้ 

  –137 dB(W/m2.1 GHz) และ –153 dB(W/m2.500 kHz) ในย่านความถีว่ทิย ุ

42.5-43.5 GHz ณ ทีต่ัง้ของสถานีวทิยดุาราศาสตรใ์ดๆ ทีจ่ดทะเบยีนเป็นสถานีที่

ใชก้ลอ้งโทรทรรศน์แบบจานเดยีว และ 

  –116 dB(W/m2.500 kHz) ในย่านความถีว่ทิยุ 42.5-43.5 GHz ณ ทีต่ัง้ของ

สถานีวทิยุดาราศาสตร์ใดๆ ที่จดทะเบียนเป็นสถานีที่ใชเ้ทคนิค Very Long 

Baseline Interferometry 

 ใหใ้ชค้า่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังดังกล่าว ณ ทีต่ัง้ของสถานีวทิยุดาราศาสตร์

ใดๆ ซึง่ 

 – ดําเนินงานอยู่ก่อนวันที ่5 กรกฎาคม 2546 และแจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยุ

กับสํานักงานวทิยคุมนาคมกอ่นวันที ่4 มกราคม 2547 หรอื 
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 – แจง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยกุอ่นวันทีสํ่านักงานวทิยคุมนาคมไดรั้บเอกสารการ

ประสานงานความถีว่ทิยุ หรอืเอกสารการแจง้จดทะเบียนความถีว่ทิยุตาม

ภาคผนวก 4ของสถานีอวกาศที่ตอ้งกําหนดค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง 

ดังกลา่วขา้งตน้  

  สถานีวทิยดุาราศาสตรอ์ืน่ๆ ทีแ่จง้จดทะเบยีนความถีว่ทิยภุายหลังวันดังกล่าวอาจ

ทําความ   ตกลงกับหน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบสถานีอวกาศ โดยใหใ้ชข้อ้มติ

ที ่743 (WRC-03) ในเขตภูมภิาค 2 ทัง้นี้ อาจใชค้วามหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง 

สงูกวา่คา่ดังกลา่วขา้งตน้ ณ ทีต่ัง้ของสถานีวทิยดุาราศาสตร ์ซึง่หน่วยงานของรัฐ

นัน้ใหค้วามเห็นชอบ (WRC-03) 

5.552 เพือ่รองรับข่ายเชือ่มโยงจากโลกไปยังดาวเทยีมกระจายเสยีงและโทรทัศน์ จึง

กําหนดคลืน่ความถีเ่พือ่สง่จากโลกสู่อวกาศไวม้ากกว่าคลื่นความถี่เพื่อส่งจาก

อวกาศสูโ่ลก กลา่วคอื กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 42.5-43.5 GHz และ 47.2-50.2 

GHz สําหรับกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมเพือ่สง่จากโลกสูอ่วกาศ และกําหนด

ยา่นความถีว่ทิย ุ37.5-39.5 GHz สําหรับกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมเพือ่สง่จาก

อวกาศสูโ่ลก หน่วยงานของรัฐควรดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ทัง้หมดเท่าทีจ่ะ

ปฏบิัตไิดเ้พื่อสงวนย่านความถีว่ทิยุ 47.2-49.2 GHz ไวสํ้าหรับข่ายเชือ่มโยง

ระหว่างโลกและอวกาศในกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีใ่ช ้

ยา่นความถีว่ทิย ุ40.5-42.5 GHz 

5.552A กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 47.2-47.5 GHz และ 47.9-48.2 GHz สําหรับกจิการ

ประจําที่ โดยกําหนดเป็นคลืน่ความถีใ่ชง้านของสถานีฐานลอยระยะสงู การใช ้

ยา่นความถีว่ทิยุ 47.2-47.5 GHz และ 47.9-48.2 GHz ดังกล่าวอยู่ภายใตข้อ้มติ

ที ่122 (Rev.WRC-07) (WRC-07) 

5.553 สถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างบกอาจใชย้า่นความถีว่ทิย ุ43.5-47 GHz และ 66-71 

GHz ได ้โดยตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการวทิยุคมนาคม

อวกาศทีใ่ชย้า่นความถีว่ทิยขุา้งตน้ (ดขูอ้ 5.43) (WRC-2000) 

5.554 ใหใ้ชข้่ายดาวเทยีมในย่านความถีว่ทิยุ 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 

123-130 GHz, 191.8-200 GHz และ 252-265 GHz เชือ่มโยงสถานีทางบกทีต่ัง้

ประจํา ณ จุดตา่งๆ ได ้เมือ่ใชร้ว่มกับกจิการเคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมหรอืกจิการวทิยุ

นําทางผ่านดาวเทยีม (WRC-2000) 

5.554A ใหก้จิการประจําทีผ่่านดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ใชย้่านความถีว่ทิยุ 47.5-47.9 

GHz, 48.2-48.54 GHz และ 49.44-50.2 GHz จํากัดเฉพาะดาวเทยีมทีม่วีงโคจร

ประจําที ่(WRC-03) 
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5.555 การกําหนดเพิม่เตมิ:  กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 48.94-49.04 GHz สําหรับกจิการ

วทิยดุาราศาสตรด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-2000) 

5.555B คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังในยา่นความถีว่ทิยุ 48.94-49.04 GHz ณ ทีต่ัง้ของ

สถานีวทิยุดาราศาสตรใ์ดๆ อันเนื่องจากสถานีอวกาศทีม่วีงโคจรประจําที่ซ ึง่ใช ้

ยา่นความถีว่ทิยุ 48.2-48.54 GHz และ 49.44-50.2 GHz ในกจิการประจําทีผ่่าน

ดาวเทยีม (อวกาศสูโ่ลก) ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังดังกล่าว ตอ้งไม่เกนิ –

151.8 dB(W/m2.500 kHz) (WRC-03) 

5.556 การสังเกตการณ์ทางวทิยุดาราศาสตรอ์าจดําเนินงานในย่านความถีว่ทิยุ 51.4-

54.25 GHz, 58.2-59 GHz และ 64-65 GHz ได ้ภายใตก้ารบรหิารจัดการ

ภายในประเทศ (WRC-2000) 

5.556A การใชย้่านความถีว่ทิยุ 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz และ 59-59.3 GHz ใน

กจิการระหว่างดาวเทยีม จํากัดเฉพาะดาวเทยีมทีม่ีวงโคจรประจําที่ ค่าความ

หนาแน่นฟลักซ์กําลัง ที่ระดับความสูงตั ้งแต่ 0 จนถงึ 1,000 ก.ม. เหนือ

พื้นผิวโลกอันเนื่องจากสถานีหนึ่งในกิจการระหว่างดาวเทียมสําหรับทุก

สภาพการณ์และการมอดเูลตทกุวธิ ีคา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังดังกลา่วตอ้งไม่

เกนิ –147 dB(W/(m2 . 100 MHz)) สําหรับมุมทีค่ลืน่แพร่ลงมา ทุกๆมุม (WRC-

97) 

5.556B การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในญี่ปุ่ น กําหนดย่านความถี่วทิยุ 54.25-55.78 GHz 

สําหรับกจิการเคลือ่นทีด่ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก สําหรับการใชค้วามถีว่ทิยุทีม่ ี

ความหนาแน่นในการใชง้านตํ่า (WRC-97) 

5.557 การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในญีปุ่่ น กําหนดยา่นความถีว่ทิยุ 55.78-58.2 GHz สําหรับ

กจิการวทิยหุาตําแหน่งดว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลัก (WRC-97) 

5.557A ในยา่นความถีว่ทิย ุ55.78-56.26 GHz เพือ่คุม้ครองป้องกันสถานีในกจิการสํารวจ

พภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) ค่าความหนาแน่นกําลังสงูสุดทีอ่อกจากเครือ่ง

ส่งไปเข า้สายอากาศของสถานี ในกิจการประจําที่ต อ้งไม่ เกิน  –26 dB 

(W/MHz) (WRC-2000) 

5.558 สถานีในกจิการเคลือ่นทีท่างการบนิอาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 55.78-58.2 GHz, 

59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz 

และ 191.8-200 GHz ได ้โดยตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อกจิการ

ระหวา่งดาวเทยีม (ดขูอ้ 5.43)  (WRC-2000) 

5.558A การใชย้า่นความถีว่ทิย ุ56.9-57 GHz ในระบบระหวา่งดาวเทยีม จํากัดเฉพาะการ

เชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมที่มีวงโคจรประจําที่และจํากัดเฉพาะการส่งจาก
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ดาวเทยีมทีม่วีงโคจรไม่ประจําทีซ่ ึง่โคจรรอบโลกแบบวงโคจรสงู  โดยสง่ไปยัง

ดาวเทยีมซึง่โคจรรอบโลกแบบวงโคจรตํ่า สําหรับการเชือ่มโยงระหว่างดาวเทยีม

ทีม่วีงโคจรประจําที ่คา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง ทีร่ะดับความสงูตัง้แต ่0 จนถงึ 

1,000 ก.ม. เหนือพืน้ผวิโลก สําหรับทุกสภาพการณ์และการมอดูเลตทุกวธิ ีค่า

ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังดังกล่าวตอ้งไม่เกนิ –147 dB(W/(m2 . 100 MHz)) 

สําหรับมมุทีค่ลืน่แพรล่งมาทกุๆมมุ (WRC-97)  

5.559 เรดารป์ระจําอากาศยานในกจิการวทิยุหาตําแหน่งอาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 59-64 

GHz ได ้โดยตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนอยา่งรนุแรงตอ่กจิการระหว่างดาวเทยีม 

(ดขูอ้ 5.43) (WRC-2000) 

5.560 เรดารป์ระจําสถานีอวกาศอาจใชย้่านความถี่วทิยุ 78-79 GHz ในกจิการสํารวจ

พภิพผ่านดาวเทยีมและกจิการวจัิยอวกาศได ้โดยจัดเป็นกจิการหลัก 

5.561 ในยา่นความถีว่ทิย ุ74-76 GHz สถานีในกจิการประจําที ่กจิการเคลือ่นที ่กจิการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิการรบกวนอย่างรุนแรงต่อ

สถานีในกจิการประจําที่ผ่านดาวเทียมหรือสถานีในกจิการกระจายเสยีงและ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีดํ่าเนนิงานสอดคลอ้งกับมตทิีป่ระชมุว่าดว้ยการวางแผน

จั ด ส ร ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ใ น กิ จ ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น์ ผ่ า น

ดาวเทยีม (WRC-2000) 

5.561A กําหนดย่านความถีว่ทิยุ 81-81.5 GHz สําหรับกจิการวทิยุสมัครเล่นและกจิการ

วทิยสุมัครเลน่ผ่านดาวเทยีมดว้ย โดยจัดเป็นกจิการรอง (WRC-2000) 

5.561B ในประเทศญี่ปุ่ น การใชย้่านความถี่วทิยุ 84-86 GHz ในกจิการประจําที่ผ่าน

ดาวเทยีม (โลกสูอ่วกาศ) จํากัดเฉพาะข่ายเชือ่มโยงระหว่างโลกและอวกาศใน

กจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําที ่(WRC-2000) 

5.562 การใชย้า่นความถีว่ทิยุ 94-94.1 GHz ในกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอก

ทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) จํากัดเฉพาะเรดารใ์นอวกาศ ซึง่ใชต้รวจ

เมฆ (WRC-97) 

5.562A ในยา่นความถีว่ทิย ุ94-94.1 GHz และ 130-134 GHz การสง่จากสถานีอวกาศใน

กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (แอกทฟี) ทีม่ทีศิทางการสง่ตรงไปยังลําคลืน่

หลักของสายอากาศวทิยดุาราศาสตรนั์น้ มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสรา้งความเสยีหาย

ใหเ้กดิกับเครือ่งรับวทิยดุาราศาสตร ์นสถานีอวกาศควรวางแผนปฏบิัตกิารร่วมกับ

สถานีวทิยดุาราศาสตรเ์พือ่หลกีเลีย่งมใิหเ้กดิเหตกุารณ์ดังกลา่วใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะหลกีเลีย่งได ้(WRC-2000) 
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5.562B การใชย้่านความถีว่ทิยุ 105-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 155.5-158.5 

GHz และ 217-226 GHz จํากัดเฉพาะงานวทิยุดาราศาสตรภ์าคอวกาศเท่านั้น 

(WRC-2000) 

5.562C การใชย้่านความถี่วทิยุ 116-122.25 GHz ในกจิการระหว่างดาวเทียม จํากัด

เฉพาะดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีเ่ท่านั้น ค่าความหนาแน่นฟลักซกํ์าลัง  อัน

เนื่องจากสถานีหนึ่งในกจิการระหว่างดาวเทียมที่ระดับความสูงตัง้แต่ 0 จนถงึ 

1,000 กม. เหนือพืน้ผวิโลกและในบรเิวณใกลเ้คยีงกับตําแหน่งวงโคจรประจําที่

ซ ึง่เป็นตําแหน่งทีม่อีปุกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซฟีใชง้านอยู ่สําหรับทกุสภาพการณ์

และการมอดูเลตทุกวิธี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์กําลังดังกล่าวตอ้งไม่เกิน 
_148 dB(W/(m2  MHz)) สําหรับมมุทีค่ลืน่แพรล่งมาทกุๆมมุ (WRC-2000)  

5.562D การกําหนดเพิม่เตมิ:  ในสาธารณรัฐเกาหล ีกําหนดย่านความถีว่ทิยุ 128-130 

GHz, 171-171.6 GHz, 172.2-172.8 GHz และ 173.3-174 GHz สําหรับกจิการ

วทิยดุาราศาสตรด์ว้ย โดยจัดเป็นกจิการหลักจนถงึ พ.ศ. 2558 (WRC-2000) 

5.562E กําหนดย่านความถี่วทิยุสําหรับกจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทียม (แอกทีฟ) 

เฉพาะยา่นความถีว่ทิย ุ133.5-134 GHz (WRC-2000) 

5.562F กําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 155.5-158.5 GHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพผ่าน

ดาวเทียม        (พาสซีฟ) และกจิการวจัิยอวกาศ (พาสซฟี) จนถงึวันที ่

1 มกราคม 2561 (WRC-2000) 

5.562G การกําหนดย่านความถี่วทิยุ 1 55.5-158.5 GHz สําหรับกจิการประจําที่และ

กจิการเคลือ่นทีม่ผีลในทางปฏบิัต ินับแตวั่นที ่1 มกราคม 2561 (WRC-2000) 

5.562H การใชย้่านความถีว่ทิยุ 174.8-182 GHz และ 185-190 GHz ในกจิการระหว่าง

ดาวเทยีม จํากัดเฉพาะดาวเทยีมทีม่วีงโคจรประจําทีเ่ท่านั้น ค่าความหนาแน่นฟ

ลักซกํ์าลัง  อันเนื่องจากสถานีหนึ่งในกจิการระหว่างดาวเทยีม ทีร่ะดับความสงู

ตัง้แต ่0 จนถงึ 1,000 กม. เหนือพืน้ผวิโลกและในบรเิวณใกลเ้คยีงกับตําแหน่งวง

โคจรประจําทีซ่ ึง่เป็นตําแหน่งทีม่อีุปกรณ์ตรวจวัดแบบพาสซฟีใชง้านอยู่ สําหรับ

ทกุสภาพการณ์และการมอดเูลตทกุวธิ ีคา่ความหนาแน่นฟลักซกํ์าลังดังกลา่วตอ้ง

ไม่เกิน  144 dB(W/(m2  MHz)) สําหรับมุมที่คลื่นแพร่ลงมาทุกๆมุม 

(WRC-2000) 

5.563A การตรวจวัดบรรยากาศแบบพาสซฟีจากพืน้ดนิในยา่นความถีว่ทิยุ 200-209 GHz, 

235-238 GHz, 250-252 GHz และ 265-275 GHz มวัีตถุประสงคเ์พือ่ตรวจสอบ

องคป์ระกอบของบรรยากาศ (WRC-2000) 
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5.563B กําหนดย่านความถี่ว ิทยุ 237.9-238 GHz สําหรับกิจการสํารวจพภิพผ่าน

ดาวเทยีม (แอกทฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (แอกทฟี) จํากัดเฉพาะเรดารใ์น

อวกาศ ซึง่ใชต้รวจเมฆ (WRC-2000) 

5.565 หน่วยงานของรัฐอาจใชย้่านความถีว่ทิยุ 275-1 000 GHz เพือ่การทดลองและ

พัฒนากจิการแอกทฟีและกจิการพาสซฟีต่างๆ ทัง้นี้ ในย่านความถีว่ทิยุนี้ มอีุป

สงคข์องกจิการพาสซฟีในการตรวจวัดเสน้สเปคตรัม ดังตอ่ไปนี้: 

 – กจิการวทิยุดาราศาสตร:์ 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 

426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz และ 926-

945 GHz; 

 – กจิการสํารวจพภิพผ่านดาวเทยีม (พาสซฟี) และกจิการวจัิยอวกาศ (พาส

ซฟี): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-

365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444  GHz, 496-506 GHz, 

546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-

692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz และ 951-956 GHz. 

 การวจัิยในอนาคตในยา่นความถีว่ทิยทุีย่ังไมม่กีารสํารวจตรวจสอบอกีเป็น
จํานวนมากนีอ้าจนําไปสูเ่สน้สเปคตรัมและแถบความถีต่า่งๆทีเ่ป็นประโยชนใ์น
การดําเนนิกจิการพาสซฟี หน่วยงานของรัฐควรดําเนนิการตามขัน้ตอนทัง้หมดที่
ปฏบิัตไิดเ้พือ่คุม้ครองป้องกันกจิการ  พาสซฟีจากการรบกวนอยา่งรนุแรง ทัง้นี้ 
จนกวา่จะมกีารกําหนดยา่นความถีว่ทิยดุังกลา่วนีใ้นตารางกําหนดคลืน่
ความถี ่(WRC-2000) 
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เชงิอรรถของประเทศไทย 
 
   
T-unlicensed1  การใชง้านคลืน่ความถีด่ังตอ่ไปนี้ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้ ไดรั้บยกเวน้

ไมต่อ้งไดรั้บใบอนุญาต  
  

คลืน่ความถี ่ กาํลงัสง่ไมเ่กนิ การประยุกตใ์ชง้าน ประกาศ กทช. ที่
เก ีย่วขอ้ง 

<135 kHz 150 mW 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม 1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
29 สงิหาคม 2550 

2. กทช. มท. 1010-2550 

1.6-1.8 MHz 
 

10 mW โทรศพัทไ์รส้าย ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

13.553-13.567 
MHz 

10 mW 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม 1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
29 สงิหาคม 2550 

2. กทช. มท. 1010-2550 

26.965-27.405 
MHz 

100 mW เครือ่งวทิยุคมนาคม ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

30-50 MHz 10 mW เครือ่งวทิยุคมนาคม ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

54-74 MHz 10 mW โทรศพัทไ์รส้าย ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

88-108 MHz 
 

10 mW ไมโครโฟนไรส้าย ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

165-210 MHz 10 mW ไมโครโฟนไรส้าย ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

300-500 MHz 10 mW เครือ่งวทิยุคมนาคม ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

920-925 MHz 4 W 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม
ประเภท RFID ชนดิ 
ทรานสปอนเดอรห์รอื

แท็ก 

1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
24 มกราคม 2549 

2. กทช. มท. 1010-2550 

2400-2500 MHz 100 mW 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม 1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
29 สงิหาคม 2550 

2. กทช. มท. 1010-2550 
3. กทช. มท. 1012-2551 

5.150-5.350 GHz 0.2 W 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม
สือ่สารระยะสัน้ 

1. กทช. ผว. 101-2550 
2. กทช. มท. 1010-2550 
3. กทช. มท. 1012-2551 

5.470-5.725 GHz 
 

1 W 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม
สือ่สารระยะสัน้ 

1. กทช. ผว. 101-2550 
2. กทช. มท. 1010-2550 
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3. กทช. มท. 1012-2551

คลืน่ความถี ่ กาํลงัสง่ไมเ่กนิ การประยุกตใ์ชง้าน ประกาศ กทช. ที่
เก ีย่วขอ้ง 

5.725-5.850 GHz 1 W 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม
สือ่สารระยะสัน้ 

1. กทช. ผว. 101-2550 
2. กทช. มท. 1010-2550 
3. กทช. มท. 1012-2551 

5.725-5.875 GHz 10 mW 
e.i.r.p. 

เรดาร ์ ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

10-10.6 GHz 
 

10 mW 
e.i.r.p. 

เรดาร ์ ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

24.05-24.25 GHz 
 

10 mW 
e.i.r.p. 

เรดาร ์ ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

76-81 GHz 10 mW 
e.i.r.p. 

เรดาร ์ ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

 
 
 
T-unlicensed2  การใชง้านคลืน่ความถีด่ังตอ่ไปนี้ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้ ไดรั้บยกเวน้

ไมต่อ้งไดรั้บใบอนุญาตม ีใช ้หรอืนําออกซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคม 
 

1คลืน่ความถี ่ กาํลงัสง่ไมเ่กนิ การประยุกตใ์ชง้าน ประกาศ กทช. ที่
เก ีย่วขอ้ง 

26.965-27.405 
MHz 

>100 mW 
< 500 mW 

เครือ่งวทิยุคมนาคม ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

72-72.745 MHz 750 mW วทิยุบังคบัสิง่ประดษิฐ์
จําลอง 

1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
29 สงิหาคม 2550 

2. กทช. มท. 007-2548 

78-79 MHz 
 

500 mW 
 

คลืน่ความถีส่ําหรับ
ประชาชน (Citizen 

band) 

1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
29 สงิหาคม 2550 

2. กทช. มท. 002-2548 

245-246 MHz 500 mW 
 

คลืน่ความถีส่ําหรับ
ประชาชน (Citizen 

band) 

1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
29 สงิหาคม 2550 

2. กทช. มท. 002-2548 

510-790 MHz 10 mW เครือ่งสง่สญัญาณภาพ
หรอืภาพและเสยีง 

ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

794-806 MHz 50 mW ไมโครโฟนไรส้าย 1. ประกาศ กทช. ลงวนัที ่
29 สงิหาคม 2550 

2. กทช. มท. 006-2548 
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T-unlicensed3  การใชง้านคลืน่ความถีด่ังตอ่ไปนี้ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้ ไดรั้บยกเวน้
ไมต่อ้งไดรั้บใบอนุญาตม ี ใช ้ และนําออกซึง่เครือ่งวทิยคุมนาคม และ
ใบอนุญาตใหต้ัง้สถานีวทิยคุมนาคม 

 
คลืน่ความถี ่ กาํลงัสง่ไมเ่กนิ การประยุกตใ์ชง้าน ประกาศ กทช. ที่

เก ีย่วขอ้ง 

920-925 MHz 0.5 W 
e.i.r.p. 

เครือ่งวทิยุคมนาคม
ประเภท RFID ชนดิ

อา่น/เขยีน 

1. ประกาศ กทช. ลงวนัที่
24 มกราคม 2549 

2. กทช. มท. 1010-2550 

1900-1906 MHz 10 mW โทรศพัทไ์รส้ายทีใ่ชใ้น
กจิการสว่นบุคคล 

ประกาศ กทช. ลงวนัที ่29 
สงิหาคม 2550 

76-77 GHz 10 W 
e.i.r.p. 

เรดารส์ําหรับตดิตัง้ใน
รถยนต ์

1. ประกาศ กทช. ลงวนัที่
30 สงิหาคม 2549 
2006 

2. กทช. มท. 1011-2549 

 
 
T-cellular  ยา่นความถีด่ังตอ่ไปนี้ ไดรั้บการกําหนดใหใ้ชง้านสําหรับระบบ

โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่บบรังผึง้ (cellular systems)  
 

ยา่นความถี ่ ประกาศ กทช. ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

479-483.5 MHz  
/489-493.5 MHz 

1. กทช. มท. 1016-2549 
2. กทช. มท. 1017-2549 

824-849 MHz 
 /869-894 MHz 

1. กทช. มท. 1016-2549 
2. กทช. มท. 1017-2549 

897.5-915 MHz 
/942.5-960 MHz 

1. กทช. มท. 004-2548 
2. กทช. มท. 1008-2549 

1710-1785 MHz 
/1805-1880 MHz 

1. กทช. มท. 004-2548 
2. กทช. มท. 1008-2549 

1885-1900 MHz 
/1965-1980 MHz 

1. กทช. มท. 004-2548 
2. กทช. มท. 1008-2549 

 
 
T-mobile  ยา่นความถีด่ังตอ่ไปนี้ ไดรั้บการกําหนดใหใ้ชง้านสําหรับระบบวทิยุ

ทร๊ังค ์
 

ยา่นความถี ่ ประกาศ กทช. ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

380-399.9 MHz กทช. มท. 1009-2549 

421.8-422.95 MHz 
/433.8-434.95 MHz 

กทช. มท. 1009-2549
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ยา่นความถี ่ ประกาศ กทช. ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

484-489 MHz 
/494-499 MHz 

กทช. มท. 1009-2549

806-824 MHz 
/851-869 MHz 

กทช. มท. 1009-2549

 
T-AP30/30A  ยา่นความถี ่ 11.7-12.2 GHz และ 17.3-17.8 GHz ไดรั้บการสงวนให ้

เป็นแผนความถีว่ทิยขุองประเทศสําหรับกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม และสําหรับขา่ยเชือ่มโยงนําขา่วสาร
ของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ตามลําดบั 
ในตําแหน่งวงโคจร 98E โดยเป็นไปตาม Appendix 30 และ 30A 
ของขอ้บงัคับวทิย ุ

 
T-AP30B  ยา่นความถี ่ 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10.7-10.95 GHz, 

11.2-11.45 GHz และ 12.75-13.25 GHz ไดรั้บการสงวนใหเ้ป็นแผน
ความถีว่ทิยขุองประเทศสําหรับกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมใน
ตําแหน่งวงโคจร 120.6E โดยเป็นไปตาม Appendix 30B ของ
ขอ้บงัคับวทิย ุ

 
T-Thaicom  ยา่นความถีแ่ละตําแหน่งวงโคจรดังตอ่ไปนี้ ไดรั้บการจัดสรรใหก้ับ

โครงขา่ยสือ่สารของดาวเทยีมไทยคม 
 

ชือ่ดาวเทยีม ตําแหนง่วงโคจร ยา่นความถี ่

ไทยคม-5 78.5E 3700-4200 MHz/5925-6425 MHz 
12.2-12.75 GHz/14.0-14.5 GHz 

ไทยคม-4 
(ไอพสีตาร)์ 

119.5E 11.5-11.7 GHz/13.75-14.0 GHz 
12.2-12.75 GHz/14.0-14.4 GHz 
10.95-11.2 GHz/14.3-14.5 GHz 
18.3-18.7 GHz/27-27.55 GHz   
20-20.2 GHz/28.35-28.6 GHz 

19.7-20.1 GHz/29.5-30.05 GHz 

 
T-Theos  ยา่นความถี ่ 2035.1625-2036.7625 MHz, 2209.4-2212.6 MHz 

และ 8080-8200 MHz ไดรั้บการจัดสรรใหก้ับโครงขา่ยสือ่สารของ
ดาวเทยีมธอีอส (Thailand Earth Observation Satellite, Theos)  
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T-TV  ยา่นความถีด่ังตอ่ไปนีไ้ดรั้บการกําหนดใหใ้ชง้านสําหรับกจิการ

โทรทัศน์  
 

ยา่น ยา่นความถี ่(MHz) 

Band I 47-68 

Band III 174-230  

Band IV 510-582 

Band V 582-790 
 
T-Radio  ยา่นความถี ่ 526.5-1606.5 kHz และ 87-108 MHz ไดรั้บการ

กําหนดใหใ้ชง้านสําหรับกจิการกระจายเสยีง  
 
T-communityRa  ยา่นความถี ่ 87.5-107.5 MHz ไดรั้บการกําหนดใหใ้ชง้านสําหรับวทิยุ

ชมุชน ตามแผนความถีว่ทิย ุกทช. ผว. 001-2552 
 
T-Fixed Wireless System  ยา่นความถีด่ังตอ่ไปนี ้ ไดรั้บการกําหนดใหใ้ชง้าน

สําหรับกจิการประจําที ่ 
 

ยา่น คลืน่ความถี ่(MHz) ประกาศ กทช. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 GHz 4400-5000  กทช. ผว. 106-2550 

6.7 GHz 6430-7110  กทช. ผว. 107-2550 

7.2 GHz 7110-7425  กทช. ผว. 108-2550 

7.5 GHz 7425-7725 กทช. ผว. 109-2550 

8 GHz 7725-8285 กทช. ผว. 110-2550 

11 GHz 10700-11700  กทช. ผว. 111-2550 

15 GHz 14500-15350  กทช. ผว. 112-2550 

18 GHz 17700-19700  กทช. ผว. 113-2550 

23 GHz 21200-23600 กทช. ผว. 114-2550 
 
T-BWA  ยา่นความถี ่ 2300-2400 MHz และ 2500-2690 MHz ไดรั้บการ

กําหนดใหใ้ชง้านสําหรับกจิการ Broadband Wireless Access (BWA) 
ตามแผนความถีว่ทิย ุกทช. ผว. 003-2552 กทช. ผว. 004-2552 และ
ตามมาตรฐานทางเทคนคิ กทช. มท. 1013-2552 

 
T-IMT  ยา่นความถี ่ 1920-1980 MHz และ 2110-2170 MHz ไดรั้บการ

กําหนดใหใ้ชง้านสําหรับกจิการโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ International 
Mobile Telecommunications (IMT) ตามแผนความถีว่ทิย ุกทช. ผว. 
002-2552 และตามมาตรฐานทางเทคนคิ กทช. มท. 1014-2552, 
กทช. มท. 1015-2552, กทช. มท. 1016-2549 และ กทช. มท. 
1017-2549 



 - 246 - 

  ตารางกาํหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. 2555 
 

 
T-Amateur ยา่นความถีด่ังตอ่ไปนี้ ไดรั้บการกําหนดใหใ้ชง้านสําหรับกจิการวทิยุ

สมัครเลน่ ตามระเบยีบ กทช. วา่ดว้ยกจิการวทิยสุมัครเลน่ พ.ศ.2550
และมาตรฐานทางเทคนคิ กทช. มท. 1018-2550 

 
ยา่น คลืน่ความถี ่

HF (kHz) 1800-1825  
3500-3540 
7000-7100 

10100-10150 
14000-14350 
18068-18168 
21000-21450 
24890-24990 
28000-29700 

VHF (MHz) 144-146 

UHF (MHz) 435-438 (อวกาศสูโ่ลก) 
 
 
 
T-Maritime ยา่นความถีด่ังตอ่ไปนี้ ไดรั้บการกําหนดใหใ้ชง้านสําหรับกจิการ

เคลือ่นทีท่างทะเล ตามแผนความถีว่ทิย ุกทช. ผว. 105-2550 
 

ยา่น คลืน่ความถี ่(kHz) 

2 MHz  2170-2173.5 
2190.5-2194 
2634-2642 

4 MHz 4000-4063 
4146-4152 
4438-4501 

6 MHz 6224-6233 

8 MHz 8100-8195 
8294-8300 

12 MHz 12353-12368 

16 MHz 16528-16549 

18 MHz 18825-18846 

22 MHz 22159-22180 

25 MHz 25100-25121 
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T-Maritime-AP25 ชอ่งความถีว่ทิยดุังตอ่ไปนี้ใชสํ้าหรับสถานีฝ่ังของประเทศไทย 

สําหรับวทิยโุทรศัพทใ์นกจิการเคลือ่นทีท่างทะเล โดยเป็นไปตาม 
Appendix 25 (Rev. WRC-03) ของขอ้บงัคับวทิย ุ

 
ยา่น ความถีท่ ีไ่ดร้บัจดัสรร (kHz) 

4 MHz  4361.4  
4367.4 
4382.4 
4427.4 
4433.4 

8 MHz 8711.4 
8744.4 
8768.4 
8774.4 

13 MHz 13180.4 
 
 
 
 
T-Aeronautical(OR) ชอ่งความถีว่ทิยดุังตอ่ไปนี้ใชสํ้าหรับกจิการเคลือ่นทีท่างการ

บนินอกเสน้ทางบนิพาณชิย ์ โดยเป็นไปตาม Appendix 26 
(Rev. WRC-2000) ของขอ้บังคบัวทิย ุ

 
ยา่น ความถีค่ลืน่พาห ์(kHz) 

4 MHz  4715 4718 4721 4724 4727 
 4730 4736 4739 

5 MHz 5684 5687 5693 5696 5699 
 5702 5708 5711 5714 5723 

5726 

6 MHz 6697 6700 6706 6709 6712 
6715 6721 6724 6727 6730  
6736 6739 6742 6745 6751  

6754 6757 6760 

9 MHz 9016 9019 9025 
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T-JTC  สําหรับกจิการเคลือ่นทีท่างบกในระยะทาง 30 กโิลเมตร หา่งจากแนว

ชายแดนไทย-มาเลเซยี ไดม้ขีอ้ตกลงรว่มกันวา่ดว้ยเรือ่งการแบง่กลุม่
ความถีว่ทิยตุามแนวชายแดนไทย-มาเลเซยีดังนี ้ (MLA สําหรับ
ประเทศมาเลเซยี และ THA สําหรับประเทศไทย) 

 
ยา่นความถี ่ การแบง่กลุม่ความถีว่ทิย ุ

 
 

380-400 MHz 

 

 
 

 
 
 

410-450 MHz 

 

 

THA

438

MLA

439

THA

440

MLA

445442.5

MHz
THA

448

MLA

449 450

MHz  
 

 
  หมายเหต ุทัง้ประเทศมาเลเซยีและประเทศไทยสามารถนําความถีว่ทิยทุัง้สี่
นี้ไปใชง้านได ้

 
 
 

806-869 MHz 
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T-PPDR  ชอ่งความถีว่ทิยดุังตอ่ไปนี้ใชสํ้าหรับกจิการเฉพาะตามทีร่ะบไุวใ้น
ประกาศของ กสทช.  

 
 
คลืน่ความถี ่

(MHz) การใชง้าน 

4866 kHz คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

4869 kHz คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

7529 kHz คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

7715 kHz คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

9916 kHz คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

27.155 คลืน่ความถีก่ลางร่วมระหวา่งหน่วยงานของรฐัและประชาชน1 

27.215 คลืน่ความถีก่ลางร่วมระหวา่งหน่วยงานของรฐัและประชาชน1 

78.500 คลืน่ความถีก่ลางร่วมระหวา่งหน่วยงานของรฐัและประชาชน1 

142.425 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

145.000 คลืน่ความถีก่ลางร่วมระหวา่งหน่วยงานของรฐัและประชาชน1 

147.425 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

161.150 คลืน่ความถีส่ําหรับกจิการเพือ่สือ่มวลชน2 

161.175 คลืน่ความถีส่ําหรับกจิการเพือ่สือ่มวลชน2 

161.200 คลืน่ความถีส่ําหรับกจิการเพือ่สือ่มวลชน2 

161.225 คลืน่ความถีส่ําหรับกจิการเพือ่สือ่มวลชน2 

161.475 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

162.125 คลืน่ความถีส่ําหรับประสานงานในสงักดักรมการปกครอง และกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่3 

162.150 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.175 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.225 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.475 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.525 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.575 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.650 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.775 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 
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162.825 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

162.975 คลืน่ความถีส่ําหรับการใชง้านขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่3 

166.475 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

168.275 คลืน่ความถีส่ําหรับกจิการเพือ่สาธารณกศุล4 

168.475 คลืน่ความถีส่ําหรับกจิการเพือ่สาธารณกศุล4 

168.775 คลืน่ความถีส่ําหรับกจิการเพือ่สาธารณกศุล4 

245.500 คลืน่ความถีก่ลางร่วมระหวา่งหน่วยงานของรฐัและประชาชน1 

420.500 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

425.500 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

449.025 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

454.025 คลืน่ความถีก่ลางร่วมของหน่วยงานของรฐั1 

 
1 เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการกํากับดแูลการใชค้ลืน่
ความถีก่ลางสําหรับการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐและประชาชน 
2 เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจัดตัง้ขา่ยสือ่สารในกจิการเพือ่สือ่มวลชน 
3 เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและการกํากับดแูลใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชค้ลืน่ความถี ่
4 เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจัดตัง้ขา่ยสือ่สารในกจิการเพือ่สาธารณ
กศุล 
 
 
 
 
T-JTC2  พารามเิตอรสํ์าหรับการประสานงานดังตอ่ไปนี้ ไดรั้บการตกลงรว่มกัน

เพือ่ใหใ้ชต้ามแนวชายแดนไทย-มาเลเซยี 
 

กจิการ ระดบัการรบกวนสูงสุดทีย่นิยอมได ้ พืน้ทีท่ ีต่อ้ง
ประสานงาน

ความถี ่โดยระบุ
เป็นระยะทางจาก
เสน้เขตแดน 

(กม.)  

ความแรงของสญัญาณ
ในหนว่ย dBm ที่

ระยะทาง 5 กโิลเมตร
จากชายแดน โดยวดัที่
ความสูง 1.5 เมตรจาก

ระดบัพืน้ดนิ 

อตัราสว่นของ
สญัญาณตอ่
สญัญาณ

รบกวน (C/I) 
ในหนว่ย dB 

โทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบรงัผ ึง้ 

1. NMT 450/470 -85 18 50 

2. NMT 900 -85 18 15 

3. ETAC 900 -85 18 15 

4. AMPS 800 -85 18 15 
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5. GSM 900 -85 12 10 

6. GSM 1800 -85 9 8 

7. CDMA  
เทยีบเทา่หรอืดกีวา่   

-110 dB 
Ec/Io: เทยีบเทา่
หรอืดกีวา่ -12 dB 10 

ขา่ยสือ่สารไรส้ายเฉพาะที ่

1. 1900/2400 MHz -91 9 15 

2. CDMA 800 
เทยีบเทา่หรอืดกีวา่  

-110 dB 
Ec / Io: เทยีบเทา่
หรอืดกีวา่ -12 dB 10 

วทิยตุดิตามตวั 

1. VHF -85 18 30 

2. UHF -85 18 30 

วทิยทุร ัง๊ค/์พเีอ็มอาร ์

1. VHF -85 18 60 

2. UHF -85 18 30 

ดาวเทยีม 

ดาวเทยีม - - 60 

ไมโครเวฟ 

1.  < 10 GHz - - 35 

2.  10 GHz to < 
17 GHz - - 15 

3.  >= 17 GHz - - 5 
 
 
 
T-JTC3  สําหรับกจิการประจําทีผ่่านดาวเทยีมในระยะทาง 60 กโิลเมตร หา่ง

จากแนวชายแดนไทย-มาเลเซยี ไดม้ขีอ้ตกลงรว่มกันวา่ดว้ยเรือ่งการ
แบง่กลุม่ความถีว่ทิยตุามแนวชายแดนไทย-มาเลเซยีดังนี ้ (MLA 
สําหรับประเทศมาเลเซยี และ THA สําหรับประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 

ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)



 

 

๑

 
 
 
 
 

แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถ่ีและอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมถึงการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ เป็นไป 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงจัดให้มีแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม โดยกําหนดให้มีการบังคับใช้เป็นเวลา ๕ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 ๑. แนวคิดและทิศทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคม 
  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่ในการจัดทําแผนแม่บท การบริหารคลื่น
ความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผน
แม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
วิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการอนุญาตและกํากับดูแลที่สอดคล้องกับ
นโยบายแห่งรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันการประกอบกิจการโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม  รวมทั้งการอนุญาตและการกํากับดูแลให้มีการใช้คลื่นความถ่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดตามความ
เหมาะสม ความจําเป็น และความเพียงพอในการใช้งานทั้งในด้านการพาณิชย์ บริการสาธารณะ ความมั่นคง
ของรัฐ และการให้ความสะดวกแก่ประชาชน  
  ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดให้ 
กสทช. จัดทําแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี และ      
อย่างน้อยต้องมีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ   
แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
  ดังน้ัน กสทช. จึงจัดทําแผนแม่บทกจิการโทรคมนาคมฉบับน้ีข้ึน โดยนําผลการดําเนินการตาม
แนวทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคมภายใต้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๘ -  
๒๕๕๐) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 
มาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในระยะ ๕ ปี   
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ใช้บริการที่หลากหลายผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย เท่าเทียมทั่วถึง  



 

 

๒

ในราคาที่เหมาะสม บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม ภายใต้การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่า      
เพื่อเป็นโครงข่ายหลักในการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศไปสู่สังคมภูมิปัญญาความคิดเชิงสร้างสรรค์   
ช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนกําหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ๒. วิสัยทัศน์  
  มุ่งพัฒนากิจการโทรคมนาคม ลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ๓. พันธกิจ 
  ๓.๑ การอนุญาตและการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ   
  ๓.๒ การกําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ     
การประกอบกิจการ 
  ๓.๓ การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
  ๓.๔ การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
  ๓.๕ การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ได้ใช้บริการท่ีมีคุณภาพ ในราคา 
ที่เป็นธรรมและได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ 
  ๓.๖  การเตรียมความพร้อมในกิจการโทรคมนาคมให้สามารถแข่งขันในระดับสากล 

 ๔. เป้าประสงค์ 
  แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมกําหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม        
ในระยะ ๕ ปี ดังน้ี 
  ๔.๑ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ทั้งในด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ   
  ๔.๒ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งผู้ประกอบกิจการรายเดิมและผู้ประกอบกิจการรายใหม่ 
  ๔.๓ เพื่อส่ง เสริมการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมรวมถึงวิทยุคมนาคมอย่างคุ้มค่า             
มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
  ๔.๔ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั้งในด้านการให้บริการเสียง
และบริการบรอดแบนด์ 
  ๔.๕ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงสิทธิ รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
  ๔.๖ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 
 
 
 



 

 

๓

 ๕. ยุทธศาสตร์  
  แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมได้กําหนดยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  โดยคํานึงถึงสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การแข่งขันของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม     
การคุ้มครองผู้บริโภค และประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ดังน้ี  
  ๕.๑ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
   มุ่งเน้นการกํากับดูแลการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรมในทุกตลาดที่มีการผูกขาด 
หรือลด หรือจํากัดการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน โดยเน้นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบกิจการ
รายใหญ่หรือผู้มีอํานาจเหนือตลาดใช้อํานาจทางการตลาดโดยมิชอบ รวมถึงมิให้ผู้ประกอบกิจการรายหน่ึง 
รายใดหรือรวมกลุ่มกันเพื่อใช้อํานาจเหนือตลาดหรือมีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งทําให้ตลาดมี      
การแข่งขันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี และประชาชนได้ใช้บริการ
โทรคมนาคมในอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
   ตัวชี้วัด  
   ๑) การเพิ่มข้ึนของระดับการแข่งขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
   ๒) การลดลงของอัตราค่าบริการโทรคมนาคม 
   แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
   ๑) พัฒนา ทบทวน หรือปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่อาจเป็นอุปสรรค 
ต่อการแข่งขันการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม    
   ๒) พัฒนาหรือปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การกํากับดูแลที่ส่ง เสริม        
การแข่งขันการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ  
   ๔) มีแนวทางในการกํากับดูแลอัตราค่าบริการขายส่ง และอัตราค่าบริการค้าปลีก  
ให้มคีวามเป็นธรรม เพื่อให้กลไกตลาดสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   ๕) กําหนดแนวทางเตรียมการรองรับการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา  
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
  ๕.๒ ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตให้ประกอบกิจการ   
   มุ่งเน้นการออกใบอนุญาตให้ผู ้ประกอบกิจการได้มีโอกาสในการเข้าสู ่ตลาด
โทรคมนาคมบนพ้ืนฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการอนุญาตการประกอบกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่โดยคํานึงถึงความเป็นกลางทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการอนุญาตการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้เกิด   
การแข่งขัน และการกระจายบริการโทรคมนาคมและบริการบรอดแบนด์  
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีจํานวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ิมข้ึนบนพื้นฐานของการแข่งขัน 
ที่เท่าเทียม และลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด  
   ๒) มีประเภทการให้บริการโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มข้ึน 
   ๓) มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ิมข้ึน  
 
 
 



 

 

๔

   แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   ๑) ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดการให้บริการ รวมถึงลดต้นทุนและข้ันตอนในการขอรับ
ใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการ 
   ๒) ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบกิจการเข้าสู่ตลาด เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม 
ได้รับประโยชน์จากการมีทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการ  
   ๓) พัฒนา และปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่รวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร โดยคํานึงถึงความ      
เป็นกลางทางเทคโนโลยีและการหลอมรวมของเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและการกระจาย
บริการโทรคมนาคม 
   ๔) มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  ๕.๓ ด้านการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
   มุ่งเน้นการบริหารจัดการและอนุญาตให้มีการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่าง         
มีประสิทธิภาพส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน            
ในระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน ทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ      
และประโยชน์สาธารณะอื่นๆ เช่น กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ตามความเหมาะสม ความจําเป็น    
ความเพียงพอในการใช้งาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
โทรคมนาคมรวมถึงวิทยุคมนาคมและดาวเทียมสื่อสารอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตาม   
หลักกติกาสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) ต้นทุนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบกิจการที่ลดลง 
   ๒) มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นร่วมกันสําหรับผู้ประกอบกิจการเพ่ิมข้ึน 
   ๓) มีการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโทรคมนาคม 
   ๔) มีแผนหรือมาตรการร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ 
   แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   ๑) ปรับปรุงและพัฒนาแผนและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการและการกํากับดูแล
ทรัพยากรโทรคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
   ๒) ส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมที่สามารถตอบสนองต่อ 
การใช้งานในกิจการโทรคมนาคมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยี 
   ๓) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมรวมถึงวิทยุคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติหรือมีความจําเป็น การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคง
ของประเทศ หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ 
   ๔) จัดทําหลักเกณฑ์การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติ  รวมทั้งการกําหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติดังกล่าว 



 

 

๕

   ๕) ส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันและสิทธิแห่งทาง และส่งเสริมให้มี  
การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายโครงข่ายการให้บริการ โดยเฉพาะการให้บริการบรอดแบนด์อย่าง
ต่อเน่ือง 
   ๖) ส่งเสริมการสร้างโครงข่ายใหม่และโครงข่ายทางเลือกในการให้บริการบรอดแบนด์ 
โดยส่งเสริมการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูงทั้งโครงข่ายทางสายและไร้สาย   
โดยคํานึงถึงความเป็นกลางทางเทคโนโลยี 
   ๗) ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันการให้บริการบรอดแบนด์ โดยส่งเสริมให้มีการใช้
โครงข่ายหลัก และอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้บริการบรอดแบนด์
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
  ๕.๔ ด้านการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง 
   มุ่งเน้นการสร้างมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานในพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง ส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน             
แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามที่กําหนดในแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ให้ได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีคุณภาพและอัตราค่าบริการ         
ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมเพื่อคน
พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
ภายใน ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับน้ีประกาศใช้ 
    ๒) บริการโทรคมนาคมพื้นฐานด้านการให้บริการเสียงครอบคลุม ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๙๕ ของประชากรทั้งประเทศ  
   ๓) บริการโทรคมนาคมพื้นฐานด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า   
๒ Mbps ครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งประเทศ  
   แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   ๑) จัดทําแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
โดยการกําหนดพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐาน และกําหนดลักษณะและประเภทของบริการเพื่อสังคมและการศึกษา 
   ๒) ส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม      
โดยสร้างมาตรการส่งเสริมการให้บริการในพ้ืนที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง การให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งการให้บริการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
   ๓) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมโทรคมนาคมเพ่ือเพิ่มโอกาส ลดช่องว่าง และสนับสนุนคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมและการศึกษา 
   ๔) ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ โดยสนับสนุนการให้บริการบรอดแบนด์ 
ในพื้นที่ห่างไกล  กําหนดมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจสําหรับการให้บริการบรอดแบนด์ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่
เศรษฐกิจ และสนับสนุนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงบริการบรอดแบนด์ 



 

 

๖

  ๕.๕ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
   มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ประโยชน์ของการใช้งานโทรคมนาคมประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
โทรคมนาคมประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพ 
ของผู้บรโิภคในการใช้บรกิารโทรคมนาคม สามารถเข้าใช้ช่องทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรียนจากการใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรการเพื่อเพิ่มบทบาทผู้ประกอบกิจการในการให้บริการอย่างมีจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) สามารถจัดทําหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภคให้แล้วเสร็จ  
ภายใน ๒ ปี   
   ๒) สามารถจัดทําหลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพการให้บร ิการด้านข้อมูล      
ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ ปี   
   ๓) มีการปรับปรุงกลไกการระงับข้อพิพาทที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  
   ๔) ผู้บริโภคมีความตระหนักรู้เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม  
   แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   ๑) ปรับปรุงและบังคับใช้หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพ 
   ๒) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสัญญา มาตรฐานการให้บริการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และกลไกตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ 
   ๓) พัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการเรื่องร้องเรียนและการระงับข้อพิพาทโดยการ
ไกล่เกลี่ย โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกลไกจัดการปัญหาของผู้บริโภคอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นธรรม 
   ๔) จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมควรรู้ 
   ๕) จัดทําหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๖) ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้บริโภคในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของตน เสริมสร้างให้ประชาชน
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองในการใช้บริการโทรคมนาคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   ๗) ส่ง เสริมการใ ช้ เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม พัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ การ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร  การศึกษาของประชาชน  
การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข และการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
   ๘) กําหนดแนวทางให้ผู้ประกอบกิจการมีการเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้บริโภค และสร้างมาตรการเพื่อเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบกิจการในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  



 

 

๗

  ๕.๖ ด้านการเตรียมความพร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
   มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกิจการโทรคมนาคม 
การสร้างความเช่ือมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานกํากับดูแล และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบต่างๆ  
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยคํานึงถึงประโยชน์ของชาติ 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีมาตรการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกิจการโทรคมนาคม ในการเข้า     
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๒) มีการพัฒนา ปรับปรุง และออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม 
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด   
   แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
   ๑) จัดต้ังคณะทํางาน และจัดทําแผน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๒) ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบต่างๆ 
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี    
   ๓) พัฒนา ปรับปรุง และออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศ 
   ๔) ผลักดันให้มี ข้อตกลงการยอมรับซึ่ งกันและกันทาง ด้านมาตรฐานและ 
การตรวจสอบและรับรองทางด้านโทรคมนาคมภายใต้กรอบต่างๆ โดยสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานกํากับดูแล และ
ผู้ใช้บริการ 
   ๕) ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการสร้างความพร้อมด้านการแข่งขัน  
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ๖. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 
  ในการดําเนินการตามแผนแม่บทโทรคมนาคมฉบับน้ี ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 

 ๗. แนวทางการปฏิบัติและการประเมินผล 
  เพื่อให้การพัฒนากิจการโทรคมนาคมตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามและประเมินผลสําเร็จได้ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติและ 
การประเมินผลไว้ ดังน้ี 
  ๗.๑ ให้ กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แปลงแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช. ระยะ ๕ ปี 



 

 

๘

ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด 
และแนวทางการติดตามและประเมินผล ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับน้ี   
และจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานอย่างเพียงพอ  
  ๗.๒ ให้ กสทช .  โดย กทค . ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทาง 
ที่กําหนดในแผนแม่บทกจิการโทรคมนาคมอย่างต่อเน่ือง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมให้ มี ความทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม  และสอดคล้อ งกับนโยบาย 
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกจิการโทรทัศน์ 

ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมถึงการกํากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม                 
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                    
จึงจัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกําหนดให้มีการบังคับใช้เป็นเวลา                  
๕ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ๑. หลักการพ้ืนฐานในการจัดทําแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์     
อย่างน้อยต้องคํานึงถึงแนวทางท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่าง                    
ผู้ประกอบกิจการ   
   มุ่งเน้นการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
เพื่อป้องกันการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขัน รวมถึงป้องกันมิให้มีการครอบงําในลักษณะ 
ที่เป็นการจํากัดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยมีเป้าหมายมิให้มีการครองสิทธิข้ามสื่อ รวมถึงมิให้มีการ
ถือครองธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวเน่ืองกัน และเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  ๑.๒  แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
   มุ่ ง เ น้นการบริหารจัดการคลื่นความ ถ่ีที่ มีอ ยู่อ ย่างจํ ากั ด  ให้ เป็ นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวน เพื่อให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ อย่างเสรีและเป็นธรรม และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้อย่างเหมาะสม อนุญาต 
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ทั้งที่ใช้คลื่นและไม่ใช้คลื่นความถ่ี ครอบคลุม 
ทุกประเภทกิจการอย่างเสรีและเป็นธรรม 
  ๑.๓ มาตรการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการบริการชุมชน 
   มุ่งส่งเสริมภาคประชาชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตใน
การใช้คลื่นความถ่ีประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน ในสัดส่วนไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของคลื่นความถ่ีในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ ทั้งน้ี โดยสอดคล้องตาม 
 



 

๒ 
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี และไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนให้มีคุณภาพ  

 ๒. วิสัยทัศน์ 
  ทรัพยากรสื่อสารของชาติได้รับการจัดสรรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
การกํากับดูแลคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน  เพื่อวางรากฐานไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีเอกภาพบนความ
หลากหลาย 

 ๓. พันธกิจ 
  ๓.๑ จัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และครอบคลุมในทุกมิติ 
  ๓.๒ กํากับดูแลมีประสทิธิภาพบนพ้ืนฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
  ๓.๓ คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ และไม่ถูกเอาเปรียบ  
  ๓.๔ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน 

 ๔. เป้าประสงค์ 
  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับน้ีมีเป้าประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
  ๔.๒ ผู้บริ โภคได้รับบริการและคุ้มครองมิให้ ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  ๔.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
อย่างเท่าเทียม และสามารถใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  ๔.๔ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีการแข่งขันได้อย่างเสรี ภายใต้
กฎกติกาที่เป็นธรรม เน้ือหารายการมีคุณภาพ หลากหลาย เช่ือถือได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
  ๔.๕ ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ 
(Codes of Conducts) 
  ๔.๖ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ๕. ยุทธศาสตร์ 
  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับ 
การแก้ปัญหาเร่งด่วนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีผลสืบเน่ืองมาแต่อดีต โดยเฉพาะ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการอนุญาตการประกอบกิจการ
ประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการวางรากฐานในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ต้องเริ่มจากการพัฒนากฎเกณฑ์และกลไกการกํากับดูแล 



 

๓ 
 
ที่สําคัญ  การวางรากฐานในการคุ้มครองผูบ้ริโภคและสง่เสรมิสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร  ตลอดถึง 
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่จะนําไปสู่การใช้ทรพัยากรคลืน่ความถ่ีที่มีจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งน้ี แผนแม่บทฉบับน้ีประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑ ยุทธศาสตร์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์   
   การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ โดยให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย่าง 
มีประสิทธิภาพในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาต 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของชาติ  
   ๒) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและ
ไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ 
   แนวทาง 
   ๑) กําหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และเหตุแห่งความ
จําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีเพือ่การประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้บังคับ  
   ๒) กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่น
ความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ตามข้อ ๑) ให้คืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไป
จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี  
   ๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  
   ๔) กําหนดมาตรการช่ัวคราวก่อนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สืบเน่ืองจากการ
ปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ๕) กําหนดลักษณะประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๖) กาํหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการอนุญาตคลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๗) กําหนดแผนความถ่ีวิทยุ  มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิคใน
การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
   ๘) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากําไร
ในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของคลื่นความถ่ีในแต่ละพื้นที่ของการ
อนุญาตประกอบกิจการ  
   ๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็น 
ผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  
 
 



 

๔ 
   ๑๐) จัดทําแผนสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ  
 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถ่ีและความจําเป็นในการใช้คลื่น
ความถ่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี  
ที่ใช้ในปัจจุบันภายใน ๑ ปี 
   ๒) มีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีคืนคลื่นความถ่ีเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีภายใน ๒ ปี 
   ๓) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใด  ที่ได้รับจัดสรรคลืน่
ความถ่ีที่มีความจําเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถ่ี ได้รับการพิจารณาเพื่ออนุญาตภายใน ๓ ปี 
   ๔) การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ได้รับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ภายใน ๓ ปี 
   ๕) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ที่ปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มากกว่าร้อยละ ๙๕   
เข้าสู่ระบบภายใต้มาตรการช่ัวคราวภายใน ๓ ปี 
   ๖) มีหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ภายใน ๑ ปี 
   ๗) สามารถออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีภายใน ๑ ปี และสําหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีภายใน ๓ ปี 
   ๘) มีแผนความถ่ีวิทยุ มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิคสําหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๙) มีหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และการส่งเสริมการใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการบริการชุมชนด้านกิจการกระจายเสียง ในสัดส่วนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในแต่ละพื้นที่ 
ของการอนุญาตประกอบกิจการภายใน ๒ ปี 
   ๑๐) มีหลักเกณฑ์การให้ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีและการส่งเสริมการเข้าใช้ 
คลื่นความถ่ีในกิจการบริการชุมชนด้านกิจการโทรทัศน์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในแต่ละพื้นที่ของ
การอนุญาตประกอบกิจการภายใน ๓ ปี 
   ๑๑) มีหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชน 
   ๑๒) มีแผนสนับสนุนด้านกองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะสําหรับผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 
 
 
 



 

๕ 
  ๕.๒ ยุทธศาสตร์การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ 
ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องและ
ปราศจากการรบกวน รวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเน้ือหาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย  
   ๒) เพื่อกํากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
   ๓) เพื่ อกํากับ ดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่อง วิท ยุคมนาคมให้ ถูก ต้อง 
ตามกฎหมาย และมิให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน  
   ๔) เพื่อกํากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ตลาดมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎกติกาที่
โปร่งใส และเป็นธรรม  
   ๕) เพื่อให้มีมาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
    แนวทาง 
   ๑) กําหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการกํากับดูแลการประกอบกิจการด้านเน้ือหา 
   ๒) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้แก่
รายการที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสําหรบัเด็กและเยาวชน และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อเด็ก
และหลักสิทธิมนุษยชน 
   ๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดําเนิน
รายการสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาต  
   ๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทําหน้าที่
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม  
   ๕) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร 
หลอกลวงผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ  
   ๖) สร้างกลไกการป้องกันโดยจัดการให้ความรู้ ทําความเข้าใจแก่ผู้สนใจ เกี่ยวกับ
การใช้คลื่นและเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างถูกต้องและ
ปราศจากการรบกวน  
   ๗) ประสานงานคลื่นความถ่ีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลื่น
ความถ่ี 
   ๘) ดําเนินการให้มีกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
   ๙) กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด 
การไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๑๐) จัดทําหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็น
สําคัญ  



 

๖ 
   ๑๑) จัดทําแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบกิจการ    
   ๑๒) กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการดําเนินกิจการในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน    
   ๑๓) กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการให้จัดให้มีระบบรองรับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีหลักเกณฑ์กํากับการประกอบกิจการด้านเน้ือหาภายใน ๑ ปี 
   ๒) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการกํากับดูแลด้านเน้ือหา
ภายใน ๒ ปี 
   ๓) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตใหผู้้รบัใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้แก่รายการ
ที่มีเ น้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน และคํานึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อเด็กและหลักสิทธิมนุษยชน 
   ๔) มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดําเนินรายการ
สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 
   ๕) มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลกันเอง  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ 
   ๖) มีแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และกลไกสนับสนุนการกํากับดูแลกันเอง 
ของสื่อ 
   ๗) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควรหรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
   ๘) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คลื่นและเครื่องวิทยุคมนาคมเพิ่มข้ึน 
   ๙) มีการประสานงานคลืน่ความถ่ีเพื่อปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลื่น
ความถ่ี 
   ๑๐) มีกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียน การกระทําที่ละเมิดต่อ
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๑๑) มีมาตรการเพื่ อป้องกันการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้ เกิด 
การไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใน ๒ ปี 
   ๑๒) มีหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะภายใน ๒ ปี 
   ๑๓) มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมภายใน ๒ ปี 
   ๑๔) มีหลักเกณฑ์และกระบวนการสําหรับรองรับการประกอบกิจการในกรณีที่มีภัย
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ที่เป็นระบบ และชัดเจน 
   ๑๕) มีเงื่อนไขการอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการให้จัดให้มีระบบรองรับ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือ 
เหตุฉุกเฉิน 
  ๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิดจาก 
ผู้ประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงํา 



 

๗ 
หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ  
มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขเยียวยาปัญหาอย่างรวดเร็วและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความต่ืนตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถ
เข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและ 
การรณรงค์ทางสังคม 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่ อ คุ้มครองสิท ธิเสรีภาพของผู้บริ โภคมิ ให้ ถูกละเมิดเอาเปรียบจาก 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๒) เพื่อให้มีช่องทางการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้รับการเยียวยา 
ที่รวดเร็วและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๓) เพื่อให้มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็ง 
   แนวทาง 
   ๑) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 
   ๒) กําหนดหลักเกณฑ์ กลไก และแนวทางในการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
   ๓) ส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและมีกลไกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้บริโภค 
   ๔) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกการระงับข้อพิพาทโดย กสทช.    
ในลักษณะไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย และเป็นระบบ 
   ๕) จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช. ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงได้ง่าย 
   ๖) สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนในการพัฒนามาตรการทางสังคม 
   ๗) จัดทําแผนงานและโครงการการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
   ๘) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็น รณรงค์ทางสังคม และ
กิจกรรมอื่นๆ ในการปกป้องตนเอง 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ภายใน ๓ เดือน 
   ๒) มีหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ                       
ผู้ประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี 
   ๓) มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการ  
ที่มีประสิทธิภาพ 
   ๔) มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
ในจุดเดียว (One-stop-service) ภายใน ๑ ปี 
   ๕) เรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ได้รบัการแกไ้ขตามกระบวนการ 



 

๘ 
   ๖) มีการรวมกลุม่และจัดกจิกรรมเพ่ือการคุ้มครองผูบ้ริโภค อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
   ๗) มีเครือข่ายผู้บริ โภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้ึน 
ในทุกภูมิภาค 
   ๘) มีหลกัเกณฑ์การรับเรือ่งรอ้งเรียนภายใน ๖ เดือน 
  ๕.๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร 
   การส่งเสรมิสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารมุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่ ว ถึ ง และ เสมอภาค  เพื่ อ ไม่ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จการกระจาย เสี ยงและกิจการ โทรทั ศ น์ 
กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น หรือเป็น 
การขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
ของประชาชน 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่หลากหลาย   
   ๒) เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง รับรู้ และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป 
   ๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  
   ๔) เพื่อส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชน 
ในการรู้เท่าทันสื่อ 
 
   แนวทาง 
   ๑) จัดทําแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๒) กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น  
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ที่หลากหลายของประชาชน  
   ๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการ 
ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพกิาร คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์ได้
อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  
   ๔) จัดทํ าแผนงานส่ ง เสริมและสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโล ยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ   
   ๕) กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตมิให้ผู้รับใบอนุญาตจํากัดเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ร่วมรายการ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาํหนด 



 

๙ 
   ๖) จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของประชาชน 
ในการรู้เท่าทันสื่อตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์อย่างทั่วถึงภายใน ๑ ปี 
   ๒) การครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่สื่อสามารถเข้าถึงได้มีจํานวนเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ ๙๙ ภายใน ๕ ปี 
   ๓) มีหลักเกณฑ์กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือ 
การครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง 
หรือโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 
   ๔) มีจํานวนผู้ประกอบกิจการที่ได้จัดให้มีบริการท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคน
พิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส เพิ่มข้ึนเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบ
กิจการ 
   ๕) มีแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   ๖) มีเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนดมิให้ผู้รับใบอนุญาตจํากัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ร่วมรายการ 
   ๗) มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้  
เท่าทันสื่อภายในระยะเวลา ๑ ปี 
  ๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ 
   มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                 
อันประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากร รายการ และผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ตอบสนองต่อ
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
พระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ให้ประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
   ๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   แนวทาง 
   ๑) จัดทําแผนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๒) จัดให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสังคมและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 



 

๑๐ 
   ๓) พิจารณาให้การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรอืสมควรส่งเสริมให้
มีการผลิตรายการ โดยขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๔) จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการ  
   ๕) พิจารณาให้การสนับสนุนการประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส โดยขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๖) ส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  
    
   ตัวชี้วัด  
   ๑) มีแผนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ภายใน ๑ ปี 
   ๒) มีรายงานผลการประเมินคุณภาพรายการ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพรายการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๓) มีมาตรการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มี
การผลิตรายการ 
   ๔) มีรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๕) มีมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาส 
   ๖) มีแผนงานส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่จัดทํามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
  ๕.๖ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
   มุ่งเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับส่ง
สัญญาณในระบบดิจิตอล เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์มาตรา ๒๗ 
(๕) และภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละย่ีสิบ ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดย 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
การส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกัน การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ 
รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง และการส่งเสริมสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 
 



 

๑๑ 
   วัตถุประสงค์  
   ๑) เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามที่กฎหมายกําหนด  
   ๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของภาคประชาชนที่ได้รับการจัดสรรการใช้คลื่นความถ่ีอย่าง
สมดุล เป็นธรรม  
   แนวทาง 
   ๑) อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี  เป็นไปตามหลักกติกา
สากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
   ๒) ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการประกอบกิจการ 
เพื่ อ ให้สามารถขยายโครง ข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
   ๓) กําหนดมาตรการส่ง เสริมและแผนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ
ดิจิตอลภายใน ๑ ปี และแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล     
ภายใน ๒ ปี 
   ๒) มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน ๒ ปี และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ    
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภายใน ๓ ปี 
   ๓) มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน 
๔ ปี 
   ๔) มีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใน ๒ ปี 
   ๕) มีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน์ภายใน ๒ ปี เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกัน 
   ๖) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน ๓ ปี 
   ๗) มีแผนสื่ อสารประชาสัมพันธ์และประสานงาน  เพื่ อให้ ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 
 



 

๑๒ 
   ๘) มีมาตรการส่ ง เสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใน ๓ ปี 
   ๙) มีจํานวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี 
  ๕.๗ ยุทธศาสต ร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเ พ่ือไปสู่ อง ค์กร กํา กับดูแล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
   มุ่งเน้นกลไกการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
บุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ และองค์กรเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรได้รับการวางรากฐานการ
พัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล ย่ังยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   ๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
   ๓) เพื่อให้มีข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนแม่บทและข้อมูลปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) เพื่อนําไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 
   แนวทาง 
   ๑) นําเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิ เช่น หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
   ๒) นําแนวคิดการบริหารที่ ให้ความสํา คัญกับมิ ติที่ เ กี่ ยวข้องอย่างสมดุล 
มาประยุกต์ใช้ด้วย นอกเหนือจากการเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน เช่น การใช้หลัก Balance Scorecard เป็นต้น 
   ๓) บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ใช้หลักคุณธรรม ความรู้ความสามารถ  
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเอกภาพในการทํางาน 
   ๔) จัดให้มีเครื่องมือหรืออปุกรณ์ที่จําเป็นสําหรับภารกิจในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 
   ๕) จัดให้มีการประเมินความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นฐานความถนัดหรือความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
(Career path) ของตน 
   ๖) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและชุดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการตามภารกิจขององค์กร และศักยภาพในสายอาชีพ (Career path) ของบุคลากร  
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
   ๗) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดําเนินการตาม 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีการนําเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการนําแนวคิดการบริหาร 
ที่ให้ความสําคัญกับมิติหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) มีการจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร โดยผลการประเมิน 
ไม่ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย 



 

๑๓ 
   ๓) มีเครื่ องมือหรืออุปกรณ์ที่ จํ าเป็นสําหรับการปฏิบั ติภารกิจ ในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างเพียงพอ 
   ๔) มีระบบฐานข้อมลูสําหรับแผนพัฒนาบุคลากรโดยตําแหน่งภายใน ๑ ปี 
   ๕) มีระบบฐานข้อมูลสําหรับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (Individual 
development plan) ภายใน ๒ ปี 
   ๖) มีจํานวนหลักสูตรที่เข้าข่ายให้บุคลากรแต่ละคนสมควรเข้าร่วมตามแผนพัฒนา
ไม่น้อยกว่า ๓ รายการ ต่อคนต่อปี 
   ๗) มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเ น้ือหาการฝึกอบรม  
และ/หรือการสัมมนา โดยเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
   ๘) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรโดยเฉลี่ยเป็นไป 
ในทิศทางที่ดีข้ึนตลอดอายุของแผน 
   ๙) มีรายงานการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดําเนินการตาม 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๑๐) มีรายงานสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสื่อ ผลจากการปฏิบัติตาม 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 ๖. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 
  ในการดําเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับน้ี  
จะมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงาน กสทช. ด้วย   
 

 ๗. แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล 
  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
สามารถติดตามประเมินผลสําเร็จ ไ ด้อ ย่างมีประสิท ธิภาพ  จึง ไ ด้กํ าหนดแนวทางปฏิบั ติและ 
การประเมินผลไว้ ดังน้ี 
  ๗.๑ ให้ กสท. นําแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ  
โดยใหม้ีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช.  
            ๗.๒ ให้ กสท. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์   
 
 


