
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
นัดพิเศษ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
  

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๑๒  อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

_______________________________ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ  
๓. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ กรรมการ 
๔. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า กรรมการ 
๕. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๖. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๗. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร  กรรมการ 
๙.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. นท ี ศุกลรัตน์  ติดภารกิจ 
๒. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์  ติดภารกิจ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล  ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์  ผู้อ านวยการส่วน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
   สื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์  ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ ์ ทานานนท์  ผู้อ านวยการส่วน  
    ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวสุชญา  สดศรี  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักสื่อสารองค์กร  
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี  ลูกจ้าง  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๓. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๔. นางสุพินญา  จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๖. นางธีตานันตร์  สีวะรา ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นายศันสนะ  อัศวช่วง ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๘. นายประถมพงศ์  ศรีนวล รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วน  
  ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นางสาวณัฐชา  เตชาชัยนิรันดร์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น ส านักบริหารคลื่นความถี่  
     
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน     กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
  ในวันนี้มีเรื่องด่วนที่ต้องขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท่านเข้าร่วมประชุม กสทช.    
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณา จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz และ 
๒) การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร   
คลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๙ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
                       

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   :    เรื่องเพื่อทราบ  
 

- ไม่มี - 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕  :   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  :  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ

กิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz : กทค.  
คณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz   

   

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHZ / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ เพ่ือน าไปรับฟังความเห็นสาธารณะก่อนน ากลับมา
พิจารณาในที่ประชุม กสทช. อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการมีการลงมติในประเด็น
ที่มีความเห็นแตกต่างกันใน ๒ ประเด็น ได้แก ่

 ๑.๑ การก าหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ ๗๕,๖๕๔ ล้านบาท  
  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค์ฯ)  กสทช. พลเอก สุกิจฯ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. 
สุภิญญาฯ) เห็นชอบการก าหนดราคาเริ่มต้นประมูลที่ ๗๕,๖๕๔ ล้านบาท 

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. พันต ารวจเอก 
ทวีศักดิ์ฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) ไม่เห็นชอบก าหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 
๗๕,๖๕๔ ล้านบาท โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง  

 ๑.๒ การให้สิทธิผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่ได้น าเงินประมูล
มาช าระ เข้าประมูลในครั้งใหม่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันมากราย  

  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช. สุภิญญาฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) ไม่เห็นชอบ
การให้สิทธิผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่ได้น าเงินประมูล
มาช าระ เข้าประมูลในครั้งใหม่ โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง  

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ) 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) เห็นชอบการให้สิทธิผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน ๙๐๐ MHz ที่ได้น าเงินประมูลมาช าระ เข้าประมูลในครั้งใหม่ได้ เพราะ 
เป็นการประมูลคนละครั้งกัน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมูลครั้งเดิม ประกอบกับ
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น    

 



๔ 
 
 
 ๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม       
ย่าน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHZ / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz  กรอบระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะน้อยกว่า ๓๐ วัน เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน กรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเพ่ืออนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz และร่างเอกสารประกอบ 
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้      
ให้ส านักงาน กสทช. ปรับแก้ไขร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็น   
การให้สิทธิผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่ได้น าเงินประมูลมาช าระ 
เข้าประมูลในครั้งใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเสียงข้างมากก่อนน า        
ร่างประกาศไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่ง 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง      
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป   

    
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี ่๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 

 ๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
ขอให้แนบบันทึกการเปิดเผยความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุมจ านวน ๒ หน้า 
ทั้งนี้ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑ 

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๒๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
ขอให้บันทึกความเห็นเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑ ดังนี้ 

 “ ผมเห็นชอบในหลักการให้จัดประมูลโดยเร็ว แต่ควรต้องพิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตฯ ให้รอบคอบ และปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการจัดประมูล 
ให้ถูกต้อง ดังนี้ 

 ๑. การก าหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ ๗๕,๖๕๔ ล้านบาท ตามราคาชนะประมูล
ครั้งที่ผ่านมา แม้มีข้อแข็งที่การรักษาผลประโยชน์รัฐ แต่มีความเสี่ยงที่อาจท าให้
ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลเลย ซึ่งจะท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เกิดความเสียหาย
จากค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ และเป็นการผลักภาระความเสียหายให้ผู้ชนะ
การประมูลรายใหม่รับผิดชอบแทนผู้ทิ้งคลื่นรายเดิม จึงควรพิจารณาราคาตั้งต้น
โดยรอบคอบ แต่ไม่ควรก าหนดต่ ากว่าระดับราคาเดิมที่ผู้ เข้าร่วมทุกราย       
เคยเสนอไว้ โดยส่วนต่างของราคาชนะประมูลก็ต้องเรียกร้องความรับผิดทางแพ่ง
จากผู้ทิ้งคลื่น ซึ่งเป็นการด าเนินคดีปกติในกรณีความเสียหายจากการทิ้งงาน  
ในการขายทอดตลาดหรือจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มิใช่การจัดขายทอดตลาดหรือ
ประกวดราคาใหม่โดยใช้ราคาเดิมของผู้ทิ้งงาน 
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 ๒. เมื่อที่ประชุมยืนยันระดับราคาเริ่มต้นการประมูลที่ ๗๕,๖๕๔ ล้านบาท       

ย่อมป้องกันปัญหาความเสียเปรียบของผู้ชนะการประมูลอีกรายที่ช าระเงินและ
ได้รับใบอนุญาตแล้ว ดังนั้นจึงควรต้องทบทวนเรื่องการให้สิทธิผู้ชนะการประมูล
ที่ช าระเงินแล้วเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้  ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์        
การประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ครั้งที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
แต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ได้ไม่เกินหนึ่งชุดคลื่นความถี่ (ขนาด ๒ x ๑๐ MHz) 
เท่านั้น ซึ่งการอนุญาตให้ผู้ที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz       
ในครั้งที่ผ่านมา สามารถเข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้ได้อาจท าให้เกิดความเสี่ยง
ในเรื่องการกักตุนคลื่นความถี่ย่านต่ า (Lower Band) ที่มีอยู่อย่างจ ากัดไว้เพียงรายเดียว 
ส่งผลต่อการจ ากัดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว และอาจเพ่ิมความเสี่ยง
เรื่องการปั่นราคาคลื่นความถี่ให้มีมูลค่าสูงเกินจริง หากหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น
ความถี่ในครั้งนี้ไม่รัดกุมเพียงพอ 

 ๓. ในส่วนประเด็นเนื้อหาอ่ืนๆ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมดังนี้ ๑) ข้อก าหนดกรณีมี
ผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว ให้ด าเนินการประมูลต่อไปและไม่ต้องเคาะราคา
เพ่ิมข้ึน อาจท าให้ไม่เกิดการแข่งขันราคา และไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐ 
หรืออาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒) ข้อก าหนดในกรณีท่ีผู้ชนะการประมูลไม่ช าระเงิน
ภายในก าหนด ซึ่งพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้เสนอราคาในล าดับถัดมานั้น ควรให้มี
การยืนยันเจตนาจากผู้เสนอราคาล าดับถัดมาตั้งแต่แรกด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหา  
ผู้เสนอราคาล าดับถัดมาเปลี่ยนใจไม่ขอรับใบอนุญาต และควรเพ่ิมข้อก าหนด   
ในกรณีมีผู้เสนอราคาล าดับถัดมาเท่ากันมากกว่า ๑ ราย ให้มีการยื่นซองราคาเพ่ือแข่งขัน
ในทันที หากยังเท่ากันอีกก็อาจใช้การจับสลาก เนื่องจากหากจะจัดให้มีการประมูลใหม่
ทั้งหมดย่อมเป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลือง ๓) การก าหนดเงื่อนไขห้ามเข้าร่วมประมูล
หรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอ่ืน ควรตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดท าบัญชีผู้ทิ้งงานของหน่วยงานภาครัฐ และกรณีบุคคลที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรับผิดกับการทิ้งงานนั้น อาจเปิดโอกาส
ให้ยื่นค าขอเพิกถอนชื่อของตนออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ ๔) ร่างประกาศ
ข้อ ๑๒ วรรคสาม ข้อก าหนดเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุญาตเป็นวันหลังจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการนั้น โดยข้อเท็จจริงจะไม่มีผลใช้บังคับใด  ๆในการประมูลนี้ 
เนื่องจากระยะเวลาคุ้มครองตามค าสั่งศาลปกครองกลางจะสิ้นสุดก่อนการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะจะสิ้นสุดเสียอีก ๕) ในหนังสือยินยอมของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเดิมและในร่างใหม่นี้  ระบุชัดเจนว่า ผู้ขอตกอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วย จึงควรต้อง
ตรวจสอบพฤติกรรมการกระท าความผิดตามกฎหมายดังกล่าว และควรปรับปรุง
เนื้อหาข้อ ๕ ความรับผิด ที่มีการอ้างประกาศผิดข้อ และปรับให้ชัดเจน โดยควรระบุว่า 
หากปรากฏว่าความเสียหายมีมูลค่าสูงกว่าความรับผิดเบื้องต้นตามประกาศนี้ 
ทาง กสทช. สงวนสิทธิที่จะด าเนินคดี เพ่ือให้รับผิดในส่วนที่เกินความรับผิดเบื้องต้น
ต่อไป 
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 ๔. ในส่วนขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการนั้น มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในประเด็น

ดังต่อไปนี้ ๑) ส านักงาน กสทช. ควรรายงานองค์ประกอบของคณะท างาน
จัดท าหลักเกณฑ์ฯ ให้ กสทช. ทราบด้วย โดยคณะท างานฯ ควรประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากการประมูลครั้งนี้มีประเด็นละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณา
ด้วยความเชี่ยวชาญและความรอบคอบ ๒) ควรตรวจสอบมติที่ประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่มีการรับรองแล้วให้ชัดเจน เนื่องจากการอ้างอิงซึ่งไม่ตรงกับ
มติที่ประชุมที่แท้จริงจะก่อปัญหาตามมาได้ ๓) ในการจัดประมูล ควรน านโยบายที่
นายกรัฐมนตรีเคยมอบหมาย มาพิจารณาด้วย ๔) การลดระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะลงจากระยะเวลาปกติเพียง ๗ วัน อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
หากเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจริงๆ ก็อาจไม่ทันกับความจ าเป็นเร่งด่วนนั้น       
๕) ควรมีการประเมินแผนการให้บริการและแผนการลงทุน ซึ่งเป็นเอกสารประกอบ  
การขอรับใบอนุญาตด้วยว่า ระดับการเสนอราคาที่สูงสุดตามแผนนั้นอยู่ที่ระดับราคาใด 
หากเสนอเกินกว่าความเป็นไปได้ของแผน กสทช. ควรด าเนินการอย่างไร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  :  การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย          

การประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๙ 
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
วิทยุคมนาคม : คภ.   

   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. และ กทค. ต่อการก าหนด

ท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๙ (The 29th Meeting 
of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies 
along Malaysia – Thailand Common Border - JTC) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศมาเลเซีย ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

     

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) 
ครั้งที่ ๒๙ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 

 - ไม่มี - 
 

ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙      
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  น.                     


