
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ 
ตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช.  

__________________________________ 

ผู้มาประชุม 

๑. พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (ดท.) 
๓. นายปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้แทนส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๔. พ.ท. รังสิต วงศรีไข ผู้แทนกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
๕. พ.ต. เปรมปราโมช ชุ่มชื่น ผู้แทนกรมการทหารสื่อสาร 
๖. น.ท. ฉัตรเฉลิม พิทักษ์สรยุทร ผู้แทนกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
๗. พ.ต.อ. เรวัด หัสเสนา ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๘. นายกิตติศักดิ์ ศรีจรัส ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 
๙. นางสาวอาภาภัส ภู่อารีย์ ผู้แทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
๑๐. นางสาวพิชชาพร แก้วกัน ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
๑๑. นายมงคล ตุลยะปรีชา ผู้แทนบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด 
๑๒. นายอธิป กีรติพิชญ์ ผู้แทนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
๑๓. นายอ านาจ ริยะสุ ผู้แทนบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
๑๔. นายธีรวัฒน์ เรืองต่อวงศ์ ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๑๕. นายธนา อุ่นสมบัติ  ผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
๑๖. นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จ ากัด 
๑๗. นายสมเกียรติ แก้วไชยะ  ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
๑๘. นายเสน่ห์ สายวงศ์ กรรมการและเลขานุการ (คภ.) 
๑๙. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (คภ.) 
๒๐. นางสาวศรีสุดา พรหมานุวัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ตย.) 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ (ตย.)    ติดภารกิจอ่ืน 
๒. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (ปท.๑) ติดภารกิจอ่ืน 
๓. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (คท.)  ติดภารกิจอ่ืน 
๔. ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)   ติดภารกิจอ่ืน 
๕. ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. ภาค ๑ (ภภ.๑)    ติดภารกิจอ่ืน 
๖. ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. ภาค ๒ (ภภ.๒)    ติดภารกิจอ่ืน 
๗. ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. ภาค ๓ (ภภ.๓)    ติดภารกิจอ่ืน 
๘. ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. ภาค ๔ (ภภ.๔)    ติดภารกิจอ่ืน 
๙. ผู้แทนกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  ติดภารกิจอ่ืน 
๑๐. ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก     ติดภารกิจอ่ืน 
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๑๑. ผู้แทนบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด    ติดภารกิจอ่ืน 
๑๒. ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  ติดภารกิจอ่ืน 
๑๓. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ติดภารกิจอ่ืน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายอรรถชัย แมนมนตรี  ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๒. นางสาวรพีพร บัวหอม  ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๓. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาม ๑ (ปท.๑) 
๔. นายดนัย ศีลบตุร  ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 
๕. นายสัญญา กระจ่างศรี  ส านักงาน กสทช. ภาค ๒ (ภภ.๒) 
๖. นางสาวศิริพร พุกกะเวส  ผู้แทนส านักการต่างประเทศ (ตย.) 
๗. นางสาวภูชิชาดา ตราสินธนากิจ  ผู้แทนส านักการต่างประเทศ (ตย.) 
๘. นายมนต์สรรพ์ ทรงแสง  ส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 
๙. นายศุภณัฐ จุฑาเจริญวงศ์  ส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 
๑๐. นายอุปการ เธียรมนตรี  ส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 
๑๑. พ.ต.ท.หญิง ฉัตร์รวี ศิวัฒน์ธญัโชติ  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๒. นายวิทยา หวังประโยชน์  ผู้แทนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
๑๓. นายไพโรจน์ พรรษา  ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๑๔. นายนพปฏล ประเสริฐ  ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์ แสงทอง  ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
๑๖. นายหัตถภูมิ จันทมาตย์  ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

ประธาน  กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑: เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยฯทุกท่าน พร้อมแจ้งว่า การ

ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ นี้ 
เป็นการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยฯ พิจารณาก าหนด
ท่าทีเบื้องต้นร่วมกัน ส าหรับการประชุมประสานงานคลื่นความถี่ตามบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๘ (JTC-8) 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสาน

และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯได้แจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่า
ด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓: เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๘ (JTC-8)  
ฝ่ายเลขานุการฯ ส านักงาน กสทช. ได้รับแจ้งจาก Telecommunication Regulator 

of Cambodia (TRC) จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม JTC-8 
ระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา โดย ส านักงานฯ จะมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ร่างระเบียบวาระการประชุม JTC  ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๘ 

๔.๑.๑ ร่างระเบียบวาระส าหรับที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบวาระส าหรับที่
ประชุมเต็มคณะ (Plenary) ซึ่ ง เป็นระเบียบวาระการ
ประชุมที่สืบเนื่องมาจากการประชุม JTC-7 พร้อมทั้งเสนอ
ให้มีการเพ่ิมแผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๒๓๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ในระเบียบวาระใหม่ ส าหรับการประชุมกลุ่ม
ท างานที่ ๑ ด้านกิจการเคลื่อนที่และกิจการวิทยุคมนาคม
อ่ืน ๆ และแผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่ าน  ๒๖๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  

๔.๑.๒ ร่างระเบียบวาระส าหรับการประชุมกลุ่มท างานที่ ๑ ด้านกิจการเคลื่อนที่และ
กิจการวิทยุคมนาคมอ่ืน ๆ (Mobile and Non-broadcasting Services - 
WG1) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบวาระส าหรับการ
ประชุมกลุ่มท างานที่ ๑ ด้านกิจการเคลื่อนที่และกิจการ
วิทยุคมนาคมอ่ืน ๆ (Mobile and Non-broadcasting 
Services – WG1) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

๔.๑.๓ ร่ า งระเบียบวาระส าหรับการประชุมกลุ่ มท า งานที่  ๒  ด้ านกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Service - WG2) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบวาระส าหรับการ
ประชุมกลุ่มท างานที่  ๒ ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Service – WG2)  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

๔.๒ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) 

๔.๒.๑ การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ (Frequency Registration) 

ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลการแจ้งจดทะเบียนคลื่น
ความถี่ของประเทศไทย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ย่ านความถี่  850 MHz 900 MHz และ 2100 MHz 
จ านวน ๒๔๘ สถานี (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ TRC 
ทั้งหมด) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอข้อมูลการแจ้งจด
ทะเบียนคลื่นความถี่ของประเทศไทยตามที่ปรากฏ ให้ที่
ประชุม JTC-8 รับทราบต่อไป 

๔.๒.๒ การรบกวนคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 

ฝ่ายเลขานุการฯ  สอบถามปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ใหม่ตามบริเวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา จากหน่วยงานที่แจ้งใช้คลื่น
ความถี่บริเวณชายแดนของประเทศไทย-กัมพูชา 

มติที่ประชุม  ไม่มีประเด็นการรบกวนคลื่นความถ่ีใหม่ 

๔.๒.๓ แผนการใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ปัจจุบัน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่มให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี TDD-LTE ในย่านความถี่ 
๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ และประเทศไทยได้จัดให้มีการ
ตรวจวัดระดับความแรงสัญญาณ และจัดท าข้อเสนอแนะ
ในเบื้องต้นร่วมกับประเทศมาเลเซีย ส าหรับการใช้งาน 
TDD Synchronization คลื่นความถี่ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
ส านักงาน กสทช. จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม JTC 
พิจารณาก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประสานงานใน
ย่านความถี่ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ร่วมกันเพ่ือป้องกันการ
รบกวนที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

มติทีป่ระชุม มอบหมายให้  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จัดท า
ข้อเสนอการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประสานงาน
คลื่นความถี่ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามบริเวณชายแดน
ไทย–กัมพูชา ให้ที่ประชุม JTC-8 พิจารณาต่อไป 

๔.๓ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๑ : กลุ่มท างานด้าน
กิจการเคลื่อนที่และกิจการวิทยุคมนาคมอ่ืน ๆ (Mobile and Non-broadcasting 
Services – WG1) 

๔.๓.๑ การก าหนดค่าพารามิ เตอร์การประสานงาน คลื่นความถี่  900 MHz  
1800 MHz และ 2100 MHz 

ฝ่ายเลขานุการฯ สอบถามความคื บหน้ า กา ร ด า เ นิ นกา รจั ดท า  RF 
Optimization และการตรวจวัด RF measurement or 
coverage simulation ส าหรับสถานีฐานที่ตั้ งอยู่ตาม
บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ตามมติที่ประชุม JTC-7 
จากผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง 



-๖- 

นายธนาฯ แจ้งว่าบริษัท AWN จะตรวจวัดระดับความแรงสัญญาณ
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในระยะ ๒.๕ กิโลเมตร จาก
บริเวณชายแดนและจะวิเคราะห์ผลการตรวจวัดพร้อม
จัดท าข้อเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาต่อไป 

นายอธิปฯ แจ้งว่าบริษัท DTN ยังไม่มีประเด็นการรบกวนกันเกิดขึ้น 
แต่ได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการประเทศ
กัมพูชาเรื่อง คลื่นความถี่ที่น ามาใช้งานตามบริ เวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชาและจะวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
พร้อมจัดท าข้อเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาต่อไป 

นายนพปฎลฯ  TUC รับทราบข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการและจะวิเคราะห์
ผลการตรวจวัดพร้อมจัดท าข้อเสนอให้ส านักงาน กสทช. 
พิจารณาต่อไป 

นายอ านาจฯ TOT จัดท าข้อมูลมาน าเสนอให้ส านักงานฯ พร้อมกับทาง 
AWN 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ของประเทศไทย จัดท าเอกสารยืนยันท่าทีเดิมที่ได้
เคยเสนอไว้ในการประชุม JTC-7 เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม  
JTC-8 พิจารณา ต่อไป โดยขอให้จัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ 
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๔.๓.๒ การพิจารณาก าหนดความถี่ร่วมกันเพ่ือใช้ส าหรับการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ในย่านความถี่ HF VHF และ UHF 

ฝ่ายเลขานุการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเห็นควรขอผลการพิจารณารับรอง
การใช้ความถี่ร่วมกันเพ่ือใช้ส าหรับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในย่าน HF และ VHF จาก Ministry of Posts 
and Telecommunications (MPTC) ประเทศกัมพูชา ใน
การประชุม JTC-8 

มติที่ประชุม เห็นควรรอผลการพิจารณาของประเทศกัมพูชาในการ
ประชุม JTC-8 ต่อไป 

๔.๔ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๒ : กลุ่มท างานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Service – WG2) 

๔.๔.๑. สถานะความคืบหน้าของกิจการกระจายเสียง (Status Update for Radio 
Service) 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลจ านวนสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. เพ่ือแจ้งต่อที่ประชุม JTC-8 โดยแยก
เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่ได้รับ
จัดสรรคลื่ นความถี่ ในบริ เวณชายแดนไทย -กัมพูชา  
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จ านวน ๑ สถานี และสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในบริเวณพ้ืนที่ ๗ จังหวัด ซึ่งอยู่ติดกับ
เส้นเขตแดนของชายแดนไทย–กัมพูชา จ านวน ๔๘๐ สถานี 
(เพ่ิมข้ึนจากการประชุม JTC-7 จ านวน ๔๓ สถานี) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 

๔.๔.๒. สถานะความคืบหน้าของกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
(Status update for Digital Terrestrial Television (DTT)) 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะการด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จาก
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลของทั้งสองประเทศ 
รวมทั้ งน า เสนอข้อมูลสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยในส่วนของ
ประเทศไทย มีการตั้งสถานีตามบริเวณชายแดนในระยะ 
๓๐ กิโลเมตร และ เสนอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลการยุติการ
รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 

๔.๔.๓. การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Frequency Registration for Broadcasting Service) 
ฝ่ายเลขานุการฯ   เห็นควรเสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุม JTC-8 ดังนี้ 

๑.๑ ด้านกิจการกระจายเสียง 
เห็นควรสอบถามความประสงค์ในการแจ้งจดทะเบียน
สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม แนวทางการแจ้งจด
ทะเบียนคลื่นความถี่ส าหรับกิจการกระจายเสียงที่ได้รับ
ความเห็นชอบในการประชุม JTC-7 ของประเทศ
กัมพูชา ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่
จะแจ้งจดทะเบียนในการประชุม JTC-8 
๑.๒ ด้านกิจการโทรทัศน์ 
แจ้งสถานะของการด าเนินการตามแนวทางการ
ปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
ดังรูป 



-๘- 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕: เรื่องอ่ืน ๆ 

๕.๑ แผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ปัจจุบัน ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่
วิทยุ ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) ด้วยเทคโนโลยี TDD โดยมีรายละเอียดดังนี้
เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( IMT) ด้วย
เทคโนโลยี TDD โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รูปที่ ๑ แผนความถ่ีวิทยุย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ในปัจจุบัน 

รูปที่ ๒ แผนความถ่ีวิทยุย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 

เห็นควรเสนอการด าเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุม JTC-8 รับทราบ
ในเบื้องต้น และเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องส าหรับย่านความถ่ีดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
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ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุม  ๑๑.๓๐ น. 
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