
   

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

๑. พันเอก  เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ 
๓. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. พลเอก  สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๖. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ 
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม 
๘. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 

๑. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๒. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 

 

ผู้ชี้แจง 

๑. นางสาวธีตานันตร์ สีวะรา ผู้ช่วยเลขานุการ กสทช.สุทธิพลฯ  
๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย  

  โทรคมนาคม   
๓. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 

  โทรคมนาคม ๒ 
๔. นายประถมพงศ์ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

  ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  น.  
 
ประธาน  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz /๑๘๐๕ – 
๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz / ๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕ MHz พ.ศ. ...  และร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ ๑๗๑๐ – ๑๗๘๕ / ๑๘๐๕ – ๑๘๘๐                 
เมกะเฮิร์ตซ์  (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz, ฝ่ายเลขานุการคณะท างานศึกษาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz) 



๓ 

 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒, เลขาคณะอนุกรรมการฯ 
(นางสาวพูลศิริฯ) น าเสนอสรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  ย่าน ๑๗๑๐ 
– ๑๗๒๒ .๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗ .๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐ .๕ MHz/๑๘๔๓ – 
๑๘๕๕ .๕ MHz พ.ศ. ….  และร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) 
ย่านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าให้น าเสนอในส่วนที่แก้ไขร่างประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ และร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลฯ ไม่รวมในส่วนที่คงเดิมตามร่างประกาศนั้น  

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒, เลขาคณะอนุกรรมการฯ 
(นางสาวพูลศิริฯ ) ช้ีแจงประเด็น ดังนี้ ๑. ในส่วนที่แก้ไขร่างประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ  ประเด็นวิธีการอนุญาต ข้อ ๑๐ (๓) แก้ไขเป็น ในกรณี
ผู้เข้าร่วมมีจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนชุดคลื่นความถ่ี จะขยายการประมูลออกไป
อีก ๓๐ วัน หากครบก าหนดแล้วไม่มีผู้เข้าร่วมเพิ่ม ก็ด าเนินการประมูลต่อไปตาม
หลักเกณฑ์เดิม ประเด็นกฎการประมูล ให้เพิ่มข้อก าหนดกรณีการถอนตัวของผู้เข้าร่วม
การประมูล  ดังนี้ มาตรกา รจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล ให้ปรับ
ข้อความให้ชัดเจน เอกสารประกอบค าขอ ตัดส าเนาเอกสารแสดงหมายเลขประจ าตัว     
ผู้เสียภาษี และแบบฟอร์มปรับปรุงแบบฟอร์มที่ ๓ ให้ข้อก าหนดชัดเจนย่ิงข้ึน และ              
๒. ประเด็นในส่วนที่แก้ไข ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล(International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถ่ี ๑๗๑๐ – 
๑๗๘๕ / ๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิร์ตซ ์ในเรื่องความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งาน
ความถ่ีวิทยุ แก้ไขข้อ ๓.๔ ในกรณีที่ กสทช . ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น
ความถ่ีในย่านความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุนี้ เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ผู้ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถ่ี หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถ่ีตามที่ กสทช. ก าหนด” 
เพื่อให้หมายรวมถึงผู้ที่ถือครองหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่มีอยู่เดิม ทั้งในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ปรับข้อความให้ชัดเจนข้ึน 

   ส่วนข้อสนเทศ (Information Memorandum ) วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม  ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒ .๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗ .๕ 
MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐ .๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕ .๕ MHz เพื่อใช้ประกอบการ
ประกาศเชิญชวนต่อไป มีรายละเอียด ๗ บท และภาคผนวก ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช .        
ได้ตรวจสอบรายได้ของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ตารางแสดงข้อมูลของรายได้
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันว่าสอดคล้องกับรายงานประจ าปีหรือไม่ หาก
ไม่สอดคล้องอาจจะต้องทบทวนแก้ไขปรับปรุง  



๔ 

 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ฯ  

 กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ร่างประกาศ ฯ ในข้อ ๑๐ หมวด ๔ หน้าที่ ๖          
ย่อหน้าที่ ๒ “ภายหลังจากครบก าหนดตามวรรคสอง ” ให้แก้ไขเป็น “ภายหลังจากครบ
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง” 

 และในส่วนข้อสนเทศ เรื่องรายได้ให้มองภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไม่ต้อง
แยกผู้ประกอบการโทรคมนาคมแต่ละราย ให้ใช้ข้อมูลโดยรวมเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรม 
ในการจัดท า ARPU (Average revenue per user)  

  ทั้งนี้ให้ส านักงาน กสทช. โดยคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคณะท างานศึกษาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHzเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ต่อที่ประชุม  กสทช . 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตามกระบวนการ  ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ร่างประกาศทั้งสองฉบับ ดังนี้ 
  ๑.๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับ

กิจการโทรคมนาคม  ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒ .๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗ .๕ MHz และ 
๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕ MHz พ.ศ. …. 

  ๑.๒ ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/
๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

 ๒. มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ ,         
กสทช. ประเสริฐ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  

 เห็นชอบ ร่าง ประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ี ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒ .๕ MHz/๑๘๐๕ – 
๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐ .๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕ .๕ MHz พ.ศ. …. และ
ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/
๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

   โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอที่ประ ชุม กสทช . พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอน ต่อไป   

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ)  

 



ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ ๕

 

 

 ๓. เห็นชอบในหลักการของโครงสร้าง สรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum ) 
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม  ย่าน ๑๗๑๐  – ๑๗๒๒ .๕ MHz/

๑๘๐๕  – ๑๘๑๗ .๕ MHz และ  ๑๗๔๘  – ๑๗๖๐ .๕ MHz/๑๘๔๓  – ๑๘๕๕ .๕ MHz โดยให้
ปรับปรุงเนื้อหาภายในตามข้อสังเกตของ กทค . เพื่อใช้ประกอบการประกาศเชิญชวน
ต่อไป 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๑๕/๒๕๕๗   วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๔๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗  ระเบียบวาระที่  ๔.๑ 
รายละเอียด ดังนี้   

 “ผมรับทราบและเห็นชอบ ผลการรับฟังความเห็น สาธารณะฯ แต่ยังไม่อาจ    
ให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ได้ โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้ 

๑. มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวนมาก ทั้งที่เข้าร่วมเวทีและที่ยื่นหนังสือเข้ามา 
เห็นตรงกันว่า ขนาดและการจัดชุดคลื่นความถ่ีที่จะน าออกประมูลชุดละ ๒×๑๒.๕ MHz 
อาจไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้                    
และ ไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยี ๔G LTE โดยไม่สามารถใช้ช่องสัญญาณได้อย่าง                   
เต็มประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าผู้ชนะการประมูลอาจน าคลื่นไปให้บริการในระบบ ๒G ก่อน         
แต่ด้วยระยะเวลาอนุญาตที่นานถึง ๑๙ ปี ก็อาจท าให้คลื่นความถ่ี ๒×๒×๒.๕ ไม่ถูกใช้
งานถึง ๑๖-๑๗ ปี จึงมิใช่การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ผมสงวนความเห็นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า ปริมาณคลื่นความถ่ีที่จะน ามาประมูลนั้น 
กสทช. ควรด าเนินการตามผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจาก ITU และความเห็นของ
คณะท างานฯ ที่เสนอว่าควรจัดประมูลพร้อมกันในคราวเดียวส าหรับ ทุกช่วงคลื่นความถ่ี
ภายใต้สัญญาสัมปทาน (ทั้งที่สิ้นสุดแล้วและยังไม่สิ้นสุด ) และควรต้องพิจารณาขนาด
บล็อกของคลื่นตามเทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริงในวงการอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อให้ใช้
งานคลื่นความถ่ีได้เต็มประสิทธิภาพ อันเป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกของการจัดสรรความถ่ี  
ในครั้งนี้ นอกจากนั้น ผมเห็นด้วยกับประเด็นที่มีการเสนอว่า เมื่อในกติกาการประมูล  
ครั้งนี้มีการก าหนดจ านวนคลื่นความถ่ีสูงสุดที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิประมูล 
(Spectrum Cap) ในการประมูลคลื่นย่าน ๙๐๐ MHz ก็ควรก าหนด  Spectrum Cap 
เช่นเดียวกัน 

๒. กรณีการปรับแก้เงื่อนไขในข้อ ๑๐ (๓) ของร่างประกาศฯ จากเดิมที่
ก าหนดให้ยกเลิกการประมูลหากมีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนชุดคลื่น
ความถ่ีที่น าออกประมูล เป็นการขยายระยะเวลาออกไป ๓๐ วันแล้วด าเนินการต่อไปนั้น 
ผมเห็นว่า หาก จะขยายเวลาก็ควรก าหนดให้เป็นการประมูล ในคราวเดียว กับคลื่นย่าน 
๙๐๐ MHz ไปเลย โดยมีการจัดชุดคลื่นความถ่ีในลักษณะผสมผสานอย่างเหมาะสม และ



๖ 

 

ผมไม่เห็นด้วยที่ไม่มีการปรับเพิ่มราคา เนื่องจากราคาต้ังต้นนั้นเป็นราคาที่ก าหนดลดลง
จากมูลค่าคลื่นที่ ITU ศึกษาไว้ถึง ๓๐% บนฐานที่เช่ือว่าจะมีการแข่งขันในการประมูล 
ดังนั้นเมื่อชัดเจนว่าจะไม่มีการแข่งขัน ก็ควรต้องปรับราคาให้เท่ากับหรือใกล้เคียงมูลค่า
ของคลื่นย่ิงข้ึน 

๓. ประเด็นราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  มีผู้ให้ความเห็น
หลากหลายทิศทาง ทั้งเหมาะสม สูงเกินไป และต่ า เกินไป โดยไม่มีการวิจารณ์ถึงวิธีการ
คิดมากนัก  ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม       
เป็นที่น่าสนใจว่าตัวแทนของบริษัท AIS ระบุว่า ราคาข้ันต่ าของไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย              
ของราคาต่ าที่สุดที่ชนะการประมูลคลื่นย่าน ๑๘๐๐ MHz อยู่ประมาณ ๑๒.๓% ขณะที่
ผู้บริโภค ก็แสดงความไม่มั่นใจต่อผลการ ศึกษาของ ITU และตั้ง ค าถาม ว่า ระยะเวลา
อนุญาตที่เพิ่มจาก ๑๕ ปี เป็น ๑๙ ปี ได้ถูกน ามาค านวณมูลค่าคลื่นหรือไม่                 
ซึ่งเมื่อตรวจสอบรายงานของ ITU ก็พบว่ามีการคิดเพิ่ม ในสัดส่วนที่ไม่สมเหตุสม ผล        
คือเพิ่ม ราคาเพียง ๑๐% ส าหรับเวลาที่เพิ่มข้ึนกว่า ๒๖% 

๔. เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต มีข้อวิจารณ์ที่น่ารับฟังเรื่อง
ความสัมพันธ์กับราคา และผมมีข้อสังเกตอยู่แล้วว่า การพยายามก าหนดให้คลื่นความถ่ี
ย่านเดียวกันสิ้นสุดเวลาบริการพร้อมกันอาจไม่เกิดข้ึนจริง เนื่องจากมีปัจจัยที่อาจควบคุม
ไม่ได้ และมีผลด้านลบที่ต้องค านึงถึงด้วย 

 ๕. ความครอบคลุมโครงข่ายตามที่ก าหนดยังไม่ประกันเรื่องการเข้าถึงบริการ
และเทคโนโลยีของคนส่วนใหญ่ของประเท ศอย่างแท้จริง อย่างน้อยต้องก าหนดให้         
คนในเขตเมืองเข้าถึงเทคโนโลยีบนคลื่นน้ี 

 ๖. ผู้บริโภคยังขาดหลักประกันว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดสรรคลื่น
นี้ และไม่ต้องประสบปัญหาคุณภาพและราคาดังกรณีบริการบนคลื่น ๒๑๐๐ MHz       
ทั้งยังมีประเด็นผู้บริโภคคงค้างของบริการเดิมบนคลื่นน้ี ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญ       
ที่ต้องดูแล แม้ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะผูกพันกับประกาศนี้ก็ตาม 

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอสงวนความเห็น ในการประชุม ก ทค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่  ๔.๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๘.๒๕   น. 
 
 










