
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ 
ตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม 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. นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์(ทส.) 
๔. นายเจริญ ทิมเจริญสุข ผู้แทนส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 

๕. นางสาวมัลลิกา สิงคะกุล ผู้แทนส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๖. นายเกียรติศักดิ์ โบพรหม ผู้แทนส านักงาน กสทช. ภาค ๔ (ภภ.๔) 

๗. พ.อ. สุริยันต์ ศรีมุงคุณ ผู้แทนกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
๘. พ.ต. เปรมปราโมช ชุ่มชื่น ผู้แทนกรมการทหารสื่อสาร 
๙. น.ท. จิระพล ช้อยเพ็ง ผู้แทนกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
๑๐. ร.ต.อ. เจษฎา เจริญเกียรติตรัย  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๑. นายศรัณยพงศ์ จันทร์นุ่ม ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
๑๒. นายอัครเดช แย้มคลี่ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวอาภาภัส ภู่อารีย์ ผู้แทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
๑๔. นายมงคล ตุลยะปรีชา ผู้แทนบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด 
๑๕. นายวิทยา หวังประโยชน์  ผู้แทนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
๑๖. นายอ านาจ ริยะสุ ผู้แทนบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
๑๗. นายธีรวัฒน์ เรืองต่อวงศ์ ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๑๘. นายธนา อุ่นสมบัติ  ผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
๑๙. นางสาววีณา แสงสิริภิญโญ  ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จ ากัด 
๒๐. นายชัยนันท์ ชัยสมพงษ์   ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
๒๑. นายเสน่ห์ สายวงศ์ กรรมการและเลขานุการ (คภ.) 
๒๒. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (คภ.) 
๒๓. 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 
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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. ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ติดภารกิจอ่ืน 
๑๐. ผู้แทนกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    ติดภารกิจอ่ืน 
๑๑. ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก     ติดภารกิจอ่ืน 
๑๒. ผู้แทนบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด    ติดภารกิจอ่ืน 
๑๓. ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  ติดภารกิจอ่ืน 
๑๔. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ติดภารกิจอ่ืน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายกิตติศักดิ์ ศรีจรัส  ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 
๒. นายเดชา จันทา  ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 
๓. นายพูนพัฒน์ ศุภเอม  ผู้แทนบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

๔. นายไพโรจน์ พรรษา   ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๕. นายเกษมนิรันดร์ สุวังบุตร  ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๖. นางสาวริสา เถรว่อง    ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จ ากัด 

๗. นายศักดิ์สิทธิ์ แสงทอง     ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จ ากัด 

๘. นายมานะ ลัทธนิชพันธ์   ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  
๙. นายอรรถชัย แมนมนตรี  ผู้แทนส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๑๐. นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข   ผู้แทนส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๑๑. นายอภิชาต ทรัพย์สมบัติ  ผู้แทนส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
๑๒. นางสาวภูชิชาดา ตราสินธนากิจ  ผู้แทนส านักการต่างประเทศ (ตย.) 
๑๓. นายมนต์สรรพ์ ทรงแสง  ผู้แทนส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 
๑๔. นายศุภณัฐ จุฑาเจริญวงศ์  ผู้แทนส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 
๑๕. นายอุปการ เธียรมนตรี  ผู้แทนส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 
๑๖. นายสมสฤษฏ์ ไกรเจริญ  ผู้แทนส านักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ประธาน  กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑: เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยฯทุกท่าน พร้อมแจ้งว่า การ

ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ นี้ 
เป็นการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยฯ พิจารณาก าหนด
ท่าทีเบื้องต้นร่วมกัน ส าหรับการประชุมประสานงานคลื่นความถี่ตามบริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๔ (JTC-34) 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสาน

และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันศุกร์ที ่๑๙ เมษยน ๒๕๖๒ 
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษยน ๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯได้แจ้งเวียน
ให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่า
ด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓: เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๔ (JTC-34)  
ฝ่ายเลขานุการฯ ส านักงาน กสทช. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC-34 ระหว่าง

วันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย 
ส านักงานฯ จะมีหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔: เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ร่างระเบียบวาระการประชุม JTC  ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๔ 

๔.๑.๑ ร่างระเบียบวาระส าหรับที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) 

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบวาระส าหรับ 
ที่ประชุมเต็มคณะ (Plenary) ซึ่งเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมที่สืบเนื่องมาจากการประชุม JTC-33 พร้อมทั้ง
เสนอให้มีการเพิ่มระเบียบวาระอ่ืนๆ ประกอบด้วย  
- ความคืบหน้า DTT Rollout ประเทศมาเลเซีย 
- แผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
- แผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
- แผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๓๔๐๐ – ๔๒๐๐ 

เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับ IMT 
- การจัดท าข้อเสนอร่วมกันของทั้งสองประเทศ ส าหรับ

การประชุม WRC-19 

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
ความถี่  ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคม กิจการเคลื่อนที่  
ย่านความถี่ ๑๖๒ เมกะเฮิรตซ์ และการแจ้งข้อมูลการใช้
คลื่นความถี่ของประเทศไทย ส าหรับสถานีวิทยุคมนาคมใน
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กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่านความถี่ ๒๑๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอข้อมูลการแจ้งจด
ทะเบียนคลื่นความถี่ และการแจ้งข้อมูลการใช้คลื่นความถี่
ของประเทศไทยตามที่ปรากฏ ให้ที่ประชุม JTC-34 
รับทราบต่อไป 

๔.๒.๒ การปรับปรุงคู่มือเพ่ือใช้ในการประสานงานคลื่นความถี่ระหว่างประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย 

ฝ่ายเลขานุการฯ  น าเสนอการปรับปรุงคู่มือเพ่ือใช้ในการประสานงานคลื่น
ความถี่ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้ที่
ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุม JTC-
33 MCMC ได้แจ้งความประสงค์เสนอให้ ส านักงาน 
กสทช. พิจารณาแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถี่ ส าหรับ 
สถานีวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่ง ย่านความถ่ี 
๑๐๓๐/๑๐๙๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๒๗๗๕/๒๘๒๕ มกะ
เฮิรตซ์ ลงในฐานข้อมูลการจดทะเบียนความถ่ีตามบริเวณ
ชายแดนของทั้งสองประเทศ ด้วย ซึ่งส านักงาน กสทช. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งสองประเทศยังไม่เคยมีข้อตกลง
หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการแจ้งจดทะเบียนสถานี
วิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาต าแหน่งมาก่อน จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุม JTC-34 พิจารณาประเด็นดังกล่าว เพ่ือ
ก าหนดไว้ในคู่มือเพ่ือใช้ในการประสานงานคลื่นความถี่
ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียในอนาคต (ถ้าม)ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ร่วมกับ MCMC พิจารณา
ปรับปรุงคู่มือเพ่ือใช้ ในการประสานงานคลื่นความถี่
ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม JTC-34 รับทราบต่อไป 

๔.๒.๓ การพิจารณาทบทวนก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ในย่านความถี่ ๒๓๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ในการประชุม JTC-33 ที่ประชุมรับทราบการเริ่มให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี TDD-LTE ในย่านความถี่ 
๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
โดย 
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-  ให้ แลก เปลี่ ยนข้ อมู ลการ ใช้ คลื่ นความถี่ ผ่ านผู้
ประสานงานของทั้งสองประเทศ 

-  ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศสามารถ
ด าเนินการตรวจวัดสัญญาณร่วมกันได้ (ถ้ามีความจ าเป็น) 

- ให้คงค่าพารามิเตอร์เดิมที่ใช้ในการประสานงานส าหรับ
ย่าน ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในการประชุม JTC ที่ผ่านมา โดย
อาจสามารถพิจารณาปรับปรุงได้ในการประชุม JTC ครั้ง
ต่อไป  

นายอ านาจฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ประสานกับ บริษัท YTLC เพ่ือร่วมกัน 
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจวัดสัญำณท่ีได้ด ำเนินกำรร่วมกับ 
บริษัท YTLC และ Webe เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือบริษัท ทีโอที 
ประสานงานกับ บริษัท YTLC อย่างเคร่งครัด เพ่ือร่วมกัน
จัดท ารำยงำนผลกำรตรวจวัดสัญำณท่ีได้ด ำเนินกำรร่วมกับ 
บริษัท YTLC และ Webe เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
พร้อมข้อเสนอการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการ
ประสานงานคลื่นความถี่ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามบริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม JTC-34 
พิจารณา ต่อไป 

๔.๒.๔ การรบกวนคลื่นความถีต่ามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ฝ่ายเลขานุการฯ  สอบถามปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ใหม่ตามบริเวณ
ชายแดนไทย – มาเลเซีย จากหน่วยงานที่แจ้งใช้คลื่น
ความถีบ่ริเวณชายแดนของประเทศไทย-มาเลเซีย 

มติที่ประชุม  ไม่มีประเด็นการรบกวนคลื่นความถ่ีใหม่ 

๔.๓ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๑ : กลุ่มท างานด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Services – WG1) 

๔.๓.๑ กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  

นางปริตาฯ น าเสนอสถานะการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบที่ติดตั้งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่การกระจายเสียง 
ประชากรที่ครอบคลุม และพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ ให้
ที่ประชุมพิจารณา เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม JTC-34 ต่อไป 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . 
น าเสนอสถานะการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบที่ติดตั้งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่การกระจายเสียง 
ประชากรที่ครอบคลุม และพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ ให้
ที่ประชุม JTC-34 พิจารณา ต่อไป 

๔.๓.๒ ฐานข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง 
เอฟ.เอ็ม. 

นางปริตาฯ สืบเนื่องจากการประชุม JTC ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบ
แนวทางการด าเนินการต่อรายการจดทะเบียนคงค้างของ
ทั้งสองประทเศ ดังนี้  

๑ .รายการจดทะเบียนคงค้าง จ านวน ๑๐ รายการ ที่อยู่
ในขอบข่ายของมติที่ประชุม JTC-22 และ JTC-23 แต่มี
ระยะห่างทางความถี่ต่ าสุด (Minimum Frequency 
Separation) ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีดงัต่อไปนี ้ 

-  Bukit Panau (๑ สถานี) 
-  Gunung Jerai (๖ สถานี) 
-  Gunung Raya (๒ สถานี) 
-  Bukit Bintang (๑ สถานี) 

๒. รายการจดทะเบียนคงค้าง จ านวน ๘ รายการ ที่อยู่
นอกขอบข่ายของมติที่ประชุม JTC-22 และ JTC-23 
ดังต่อไปนี้ 

- รายการจดทะเบียนคงค้าง จ านวน ๔ รายการ ที่
ส อดคล้ อ งตามพา รามิ เ ตอ ร์ ท า ง เทคนิ คตาม
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศที่เสนอในการประชุม JTC-33 และตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ Paloh (๑ สถานี), Bukit Palong (๒ สถานี) 
และ Kangar (๑ สถานี) 

- รายการจดทะเบียนคงค้าง จ านวน ๔ รายการ ที่ไม่
สอดคล้องตามพารามิเตอร์ ท า ง เ ท ค นิ ค ต า ม
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศที่เสนอในการประชุม JTC-33 และตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ Bukit Palong (๔ สถานี) 

๓. รายการจดทะเบียนคงค้าง จ านวน 1 รายการ ในพ้ืนที่ 
Bukit Panau (๑ สถานี) 
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นางปริตาฯ ๑. น าเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบการจด
ทะเบียน (Registration) รายการจดทะเบียนคงค้าง 
จ านวน 5 รายการ ได้แก่ สถานีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ Paloh 
จ านวน 1 สถานี  Bukit Palong จ านวน 2 สถานี 
Kangar จ านวน 1 สถานี และ Bukit Panau จ านวน 1 
สถานี 

 ๒. เห็นชอบการจดทะเบียนแบบชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องไม่รบกวนสถานีอ่ืน ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล (Temporary 
Acceptance Subject to Non-Interference Basis to 
the Existing Database) จ านวน 14 รายการ ได้แก่ 
สถานีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ Bukit Panau จ านวน 1 สถานี 
Gunung Jerai จ านวน 6 สถานี Gunung Raya จ านวน 
2 สถานี Bukit Bintang จ านวน 1 สถานี และ Bukit 
Palong จ านวน 4 สถานี  

 ๓. เสนอให้มีการยุติการพิจารณาประเด็นนี้ ในการประชุม  
JTC-34 เนื่องจากไม่มีรายการรอจดทะเบียนคงค้าง
เหลืออยู่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . 
น าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องส าหรับระเบียบวาระนี้ให้ที่
ประชุม JTC-34 พิจารณา  

๔.๔ รายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะพิจารณาส าหรับกลุ่มท างานที่ ๒ : กลุ่มท างานด้าน
กิจการเคลื่อนที่และกิจการวิทยุคมนาคมอ่ืนๆ ที่ไม่รวมกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Non-Broadcasting Services – WG2) 

๔.๔.๑. การพิจารณาทบทวนการใช้คลื่นความถี่ และการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้อง ในย่านความถี่ 800/900 MHz 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอมติที่ประชุม JTC-33 ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ที่ เกี่ยวข้อง ในย่านความถี่ 800/900 
MHz โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ส าหรับย่านความถี่  880 -885 MHz และ 885-
890/930-935 MHz เนื่องจากทั้งสองประเทศยัง 
ไม่มีความชัดเจนในการก าหนดคลื่นความถี่ช่วง
ดังกล่าวให้กับกิจการใดและเทคโนโลยีใด ที่ประชุม
จึงเห็นชอบให้ยกเลิกค่าพารามิเตอร์ที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันภายหลังจากที่การใช้งานของบริษัท โทเทิ่ล 
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แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น จ ากัด ในย่านความถี่
ดั งกล่าวสิ้นสุดลง ทั้ งนี้  อาจสามารถก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ส าหรับย่านความถี่ดังกล่าวได้ใหม่ใน
อนาคต 

- ส าหรับย่านความถี่ 890-895/935-940 MHz ณ 
เวลาที่มีการประชุม JTC-33 ยังไม่มีการจัดสรรให้
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยได้ใช้
งาน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการประมูลเพ่ือหา
ผู้ใช้งานในย่านความถี่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีผู้ได้รับ
ก า ร จั ด ส ร ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ช่ ว ง ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว 
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศ 
อาจสามารถก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งานเป็นการ
ชั่วคราว ก่อนน าเสนอให้ส านักงาน กสทช. และ 
MCMC พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม 
JTC-34 ต่อไป 

นายวิทยาฯ รายงานต่ อที่ ประชุ มว่ า  บริ ษัทฯ ได้ มี การติ ดต่ อ
ประสานงานกับบริษัท Celcom เพ่ือจัดเตรียมท่าที 
เกี่ยวกับการก าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งานในย่านความถี่ 
800/900 MHz แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์ใช้
ความถี่ในปัจจุบันของบริษัทฯ ในย่านความถี่ 800/900 
MHz พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งาน เพ่ือ
เสนอให้ที่ประชุม JTC-34 พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้บริษัท DTN ประสานกับผู้แทน
บริษัท Celcom เพ่ือร่วมกันจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับ
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการประสานงาน ย่านความถี่ 
800/900 MHz เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม JTC-34 พิจารณา 

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  



-๑๐- 

 

 

รูปที่ ๑ แผนความถ่ีวิทยุย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ในปัจจุบัน 

รูปที่ ๒ แผนความถ่ีวิทยุย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 

เห็นควรเสนอการด าเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุม JTC-34 รับทราบ
ในเบื้องต้น และเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องส าหรับย่านความถี่ดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 

 
ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุม  ๑๖.๐๐ น. 

   
 
 

             (นายอุปการ เธียรมนตรี)                      
   ผู้จดรายงานการประชุม                     
 
 
 

 


