
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

 
ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประวิทย 

ทวีชัยการ 
ลี่สถาพรวงศา 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. 
๕.   

นายประเสรฐิ  
พลเอก สุกิจ 

ศีลพิพัฒน  
ขมะสุนทร 

กรรมการ 
กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  

๑. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร เลขานุการ  
๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร  ผูชวยเลขานุการ  
๓. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 
๔. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
๕. พันเอก สมมาส สําราญรัตน รักษาการผูอํานวยการ (กท.) 
๖. นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๗. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๘. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๙. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๐. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๑. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๒. นางสาวกฤติยา  วิสุทธาภรณ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๓. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจาง (กท.) 
๑๔. นางสาวสายไหม  สุวรรณสิงห ลูกจาง (กท.) 

 

  

ผูช้ีแจง 

๑.  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๒. นายพิทยาพล จันทนะสาโร ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  



๒ 

๓. นายชุติเดช บุญโกสุมภ ผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใช
และเชื่อมตอโครงขาย 

๔. นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๑ 
๖. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท ผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๒ 
๗. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย 
    โทรคมนาคม          
๘. นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน ผูบริหารระดับตน (มท.) 
๙. นายปรัชวัฒน วงษเนติศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๐. นายศุภกาญจน บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๑. นางสาวกนกพรรณ ญาณพิรัต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๒. นางสาวรสพร แตรุงเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๑๓. นางพนิตา เกตุสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (มท.) 
๑๔. นายโชติ เหรียญกิติวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับตน (จท.) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 

   ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรอ งรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
โดยมีการแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   (๑) หนาท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขอ ๒ ใหแกไขขอความดังนี้  
   “แนวทางการดําเนินคดีของเจาพนักงานสอบสวน ท่ีไดดําเนินการรวมกับ 

สํานักงาน กสทช . ซ่ึงสํานักงานฯไดมอบอํานาจไป อํา นาจท่ีจะเปรียบเทียบปรับได                 
ตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม ฐานมีและใชวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต 
หากผูตองหายอมชําระคาปรับแตไมยอมยกของกลางอันเปนของผิดกฎหมายใหเปน



๓ 

ของหลวง เชนนี้เจาหนาท่ีตองระงับคดีท่ีจะเปรียบเทียบปรับนั้นเสีย แลวส งสํานวน
การสอบสวนพรอมผูตองหาไป ยังพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเพ่ือฟองศาล
ใหริบของกลางตอไป ดังนั้นในกรณีนี้ถาไมไดริบของกลาง ในแนวทางของเจาพนักงาน
สอบสวนจะเปรียบเทียบปรับไมได ตองสงยื่นฟองตอศาลเทานั้น จึงอยากใหสํานักงาน
ตรวจสอบดวย มิฉะนั้นจะเปนการขัดกับแนวทางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และท่ี
สํานักงาน กสทช. เคยกําหนดไว” 

   (๒) หนาท่ี ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ คงคาง หมายเหตุ ใหเพ่ิมเติมขอ ๒ ดังนี้  
  “๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๑๓๖ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระคงคางท่ี ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

   เอกสารการประชุมระเบียบวาระนี้ไมปรากฏวามีการรวบรวมความเห็นจาก 
กทค . ในชั้น กลั่นกรอง ท้ังท่ีเรื่องนี้คณะทํางานไดเสนอความเห็นใหพิจารณาตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว และสํานักงาน กสทช. ไดเสนอตอประธาน กทค . 
เพ่ือบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมตั้งแตวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ซ่ึงมี
ระยะเวลาเพียงพอท่ีจะนําสงเรื่องใหกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองกอน จึงเห็นควร
ใหรวบรวมความเห็นในชั้นกลั่นกรองประกอบการพิจารณาตอไปดวย” 

   (๓) หนาท่ี ๑๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ คงคาง ใหเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้  
  “โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
               ๑. รวบรวมศึกษา และวิเคราะห นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจดานกิจการ
ดาวเทียม 

               ๒. จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับภารกิจดานกิจการดาวเทียมระหวาง 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      ๓. ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติมอบหมาย” 

   (๔) หนาท่ี ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ คงคาง  มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี ๒ ให
เพ่ิมเติมขอความระหวางคําวา “... ใชงาน ” กับคําวา “ตามความเห็น ... ” ดังนี้ 
“เนื่องจากการจัดสรรท่ีผานมาไมมีผลสมบูรณ และเนื่องจากไมปรากฏการใชงานเลข
หมายดังกลาวแตอยางใด”  

   (๕) หนาท่ี ๑๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ คงคาง ยอหนาท่ี ๔ ใหแกไขขอความดังนี้ 
  “กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาควรเพ่ิมประเด็นเรื่องผูขอรับใบอนุญาต ตองแจง 

SMS ในกรณีการยกเลิกสัญญาหรือระงับบริการ เพ่ือใหผูบริโภครับทราบ จํานวนเงิน
หรือชองทางในการขอคืนเงิน และเห็นควรใหสํานักงาน กสทช. ไปตรวจสอบกรณีคําขอ
ของผูใหบริการรายอ่ืนๆท่ี กทค . เคยพิจารณาไปแลวดวย เพ่ือแกไขถอยคําเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาใชงานสะสม (Validity) ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทุกบริษัท” 



๔ 

   (๖) หนาท่ี ๑๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ คงคาง สวนมติท่ีประชุม ขอ ๑.๒ ท้ังสอง
จุด ใหใสเครื่องหมาย “ เพ่ิมเติมไวหนาขอความ “ระยะเวลาสะสมวันสูงสดุ...” 

   (๗) หนาท่ี ๑๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ สวนความเห็น กสทช . ประวิทยฯ 
บรรทัดท่ี ๕ ใหแกไขขอความจาก “เพราะหากบริษัทฯ ” เปน “และหากบริษัทฯ ” 
และบรรทัดท่ี ๖ ใหตัดคําวา “แลว” ออก 

   (๘) หนาท่ี ๓๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ มติท่ีประชุม ใหเพ่ิมเติมขอความดังนี้ “โดย
ยกเวนกลุมเลขหมายท่ีคาดวาจะนํามาจัดสรรเปนเลขสวยใหแก บจ. ดีแทค ไตรเน็ต คือ 

กลุมเลขหมาย จํานวน 

๐๙ ๙๐๑๘ XXXX - ๐๙ ๙๐๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๑๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๑๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๒๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๒๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๓๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๓๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๔๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๔๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๕๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๕๐๖ XXXX 

๗๔๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 

รวม ๔,๔๐๐,๐๐๐ 

   (๙) หนาท่ี ๓๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ สวนมติท่ีประชุม ใหเพ่ิมเติมขอความดังนี ้
“โดยยกเวนกลุมเลขหมาย ท่ีคาดวาจะนํามาจัดสรรเปนเลขสวย ใหแก บจ . เรียล        
ฟวเจอร คือ 

กลุมเลขหมาย จํานวน 

๐๙ ๙๕๐๗ XXXX - ๐๙ ๙๕๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๖๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๖๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๗๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๗๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๘๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๘๙๘ XXXX 

๐๙ ๙๙๐๑ XXXX - ๐๙ ๙๙๙๘ XXXX 

๘๔๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔,๔๔๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๖ - ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการติดตามและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล         
ยานความถี่ ๒.๑ GHz ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ (คณะทํางานติดตามและ
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลยานความถ่ี ๒.๑ GHz) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานอัตราคาบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี  ๓ ป ๒๕๕๖ (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๕๖) (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

   

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานการ ใชงานส่ือสารผานดาวเทียมตางชาติชนิดช่ัวคราว จํานวน ๒๔๘ 
รายการ ของ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอบรมหลักสูตร “USO และการพัฒนา
สังคม” (สวนงานเลขานุการ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ – ๓.๕ ฝายเลขานุการ กทค . จะนํามาบรรจุในระเบียบวาระ       

อีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระคงคางการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินนําสงรายไดแผนดิน       
จากการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในระยะเวลาคุมครองผูใชบริการ                
(คณะทํางานตรวจสอบฯ , กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝายเลขานุการ กทค. จะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระคงคางการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แผนป ฏิ บัติการทางดานโทรคมนาคมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝายเลขานุการ กทค. จะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 



๖ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท จีเนียสโซลูช่ัน จํากัด ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มใหบริการ (วาระตอเนื่อง ) (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขอขยายระย ะเวลาการเริ่มใหบริการ ของ บริษัท  เทสโก โมบายล               
(ประเทศไทย) จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด ขอยุติและหยุดการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบ Narrowband (Dail-Up Modem) (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด ขอยุติและหยุดการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบ 
Narrowband (Dail-Up Modem) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ – ๔.๔ ฝายเลขานุการ กทค . จะนํามาบรรจุในระเบียบวาระ       

อีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ท่ีเปนเลขหมายสวย  (กลุมงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอรายละเอียดการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีเปนเลขหมายสวย  เพ่ือ
พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน โดยปจจุบันมีเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีไดสงวนไวเพ่ือเตรียมรองรับการนําไปจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเปนเลขหมายสวย ตั้งแต กทช . ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมท้ังสิ้นประมาณ ๙,๕๒๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยจํานวนท่ีไดมีการ
สงวนไวดังกลาว มีจํานวนเลขหมายท่ีเปนเลขหมายสวยบางลักษณะตามนิยามท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการนําเลขหมายโทรคมนาคมมา
จัดสรรเปนเลขหมายสวย และตามขอมูลตลาดการซ้ื อขายเลขหมายสวยในปจจุบนั  
สํานักงาน กสทช . เห็นควรเสนอ กทค . เพ่ือขอรับนโยบายเพ่ือเลือกแนวทางการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเปนเลขหมายสวย โดยหาก กทค . เห็นควร
ดําเนินการจัดสรรเลขหมายสวยดวยวิธีการประมูลอาจมีการนําเลขหมายสวยไปขาย
ทอดในตลาดอีกตอหนึ่ง (ตลาดรอง) สํานักงาน กสทช. อาจไมสามารถไปกํากับดูแลได 
สํานักงาน กสทช. เห็นควรนําเสนอ ดังนี้   



๗ 

 ๑. รูปแบบวิธีการในการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

  ๑.๑ การดําเนินการประมูลเลขหมายสวยจะตองมีการออกประกาศ กสทช . ใน
เรื่องการจัดสรรเลขหมายสวย ซ่ึงเปนไปตามขอ ๓๔ ของประกาศ กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ โดยสํานักงาน 
กสทช. เห็นควรมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้ ไดแก การทบทวน
และกําหนดนิยามเลขหมายสวยใหมใหสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาด
ปจจุบัน การจัดทําหลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายสวย  หลักเกณฑและกระบวนการ
ประมูลการกําหนดราคาตั้งตนในการประมูลเลขหมายสวย เปนตน โดยประกาศ
ดังกลาวจะตองนําเสนอ กทค . และ กสทช . พิจารณาและมีการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะตอไป 

  ๑.๒ ควรมีการจัดจางหนวยงานภายนอกท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
การจัดทํา ดําเนินการ แล ะบริหารการประมูล โดยสํานักงาน กสทช . ดําเนินการจัด
จางตามระเบียบพัสดุของสํานักงาน กสทช. 

  ๑.๓ อาจมีการพิจารณาวางแผนการประมูลเปนระยะๆ โดยทดลองดําเนินการ
ประมูลในระยะท่ี ๑ กอน (เชน อาจเลือกกลุมเลขหมาย ๐๘ มาทดลองดําเนินการ
กอน) ท้ังนี้ เพ่ือประเมินผล ของนโยบายปจ จุบัน และการวางแผนกําหนดนโยบายใน
อนาคตในเรื่องนี้ตอไป 

 ๒. สําหรับเรื่องรายไดท่ีจะไดรับจากการจัดสรรเลขหมายสวย ซ่ึงถือเปนรายไดหรือ
ผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของ กสทช . และสํานักงาน 
กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น ความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๓ นั้น สํานักงาน กสทช. เห็นควรนําเสนอ กทค. พิจารณานโยบายตอไป  

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ในหลักการผูท่ีใชหมายเลข สวย นาจะเปน         
ผูรับภาระ จึงควรเปนผูรวมปร ะมูลโดยตรง  แตในความเปนจริงผูท่ีไมไดใชหมายเลข
สวยจะไดรับผลกระทบดวย เนื่องจากบริษัทผูใหบริการจะผลักภาระคาใชจายในการ
ประมูลเลขสวยใหกับผูใชบริการ รายอ่ืน สวนประเด็น Focus Group ควรจะมีความ
หลากหลาย เชน บริษัทผูใหบริการหรือโบรกเกอรท่ีสามารถเขาถึงเลขหมายสวยได  
ในสวนรายไดท่ีไดจากการประมูล  เพ่ือใหเกิดความโปรงใส สามารถนําสงรายได ท่ีได
จากการประมูลเขารัฐได  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็ นสํานักงาน กสทช . ควรพิจารณาวารายไดท่ีได
จากการจัดประมูลเลขสวย นั้น มีความจําเปนท่ีตองใชหรือไม และสํานักงานควร
พิจารณาวาจะสนับสนุนแนวทางการจัดประมูลเลขหมายสวยตอไปหรือไม เนื่องจาก
การประมูล เลขสวย ยกตัวอยาง เชน การประมูลเลขทะเบียนรถยนต รายไดท่ีไดจาก
การประมูล จะนําสงกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน เพ่ือชว ยเหลือ         
ผูประสบอุบัติเหตุทางรถยนต และรณรงคสงเสริมการขับข่ีอยางปลอดภัย ดังนั้น            



๘ 

ในการจัดประมูลเลขหมายสวย จึงเห็นควรใหนํารายไดจากการประมูลดังกลาว         
มอบใหองคกรการกุศล เพ่ือนําไปใชทําประโยชนกับสังคม  

 กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็น วาการจดัสรรทรัพยากรเลขหมายสวย มองวา
สามารถจัดสรรใหแกผูใชไดโดยตรง โดยไมตองผานบริษัทผูใหบริการ ในสวนของ
รายไดจากการจัดประมูลนั้น เห็นควรวาสามารถนําสงองคกรการกุศล หรือสามารถ
นําสงใหรัฐได  

 กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวา เพ่ือใหการพิจารณาของ กทค . ในเรื่องนี้เปนไป
ดวยความรอบคอบ จึงเห็นควรมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการ โดยควร
มีการแตงตั้งคณะทํางานโดยเฉพาะเพ่ือทําการศึกษาในเรื่องนี้ โดยกําหนดประเด็นท่ี
จะทําการศึกษาใหชัดเจน เชน ผลดี ผลเสียในการจัดสรรเลขหมายสวย ฐานอํานาจ
ทางกฎหมาย ขอมูลเก่ียวกับปร ะเทศตางๆ ท่ีมีการจัดสรรเลขหมาย  รวมท้ัง
วิธีดําเนินการ นิยามของเลขหมายสวย หลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมพิเศษ
ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลเพ่ือมิใหผูประกอบการท่ีไดรับการจัดสรรเลขหมาย
สวยนําเลขหมายดังกลาวไปหากําไรเกินควรจากผูใชบริการ   โดยควรมี การศึกษา
รวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีความชํานาญดวย  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามขอสังเกตของท่ีประชุม กทค . 

โดยใหศึกษาผลดี ผลเสียในการจัดสรรเลขหมายสวย ฐานอํานาจทางกฎหมาย ขอมูล

เก่ียวกับประเทศตางๆ ท่ีมีการจัดสรรเลขหมาย รวมท้ังวิธี ดําเนินการ นิยามของ         

เลขหมายสวย และ หลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียมพิเศษ และ จัดทํา Focus 

Group เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 

หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๑๗๑ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม กทค . 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

 “๑. ในสภาพตลาดปจจุบัน เลขหมายสวยมีมูลคาพิเศษแตกตางจาก       

เลขหมายท่ัวไป และมีการ กําหนดราคาเลขหมายสวยสูงกวาเลขหมายปกติเปนอยาง

มากอยูแลว เพียงแตรายไดพิเศษท่ีเกิดข้ึนนั้นตกเปนของผูใหบริการ โทรศัพทเคลื่อนท่ี

หรือผูท่ีผูใหบริการฯ จัดสรรเลขหมายสวยให โดยรัฐและสาธารณะไมไดประโยชนแต

อยางใด ผมจึงเห็นชอบในหลักการท่ี กสทช. จะจัดทําและกําหนดแนวทางการจัดสรร

เลขหมายสวยดวยวิธีการประมูล เพ่ือแกไขปญหาการกําหนดมูลคาของเลขหมายสวย

อยางไมมีขอบเขต ปองกันการรับประโยชนสวนเกินโดยไมเกิดประโยชนสาธารณะ 

รวมท้ังการคุมครองประโยชนของประชาชนและกอใหเกิดความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคม สวนกรณีของรายไดจากการประมูลนั้น มีแนวทางท่ี



๙ 

กําหนดไวแลวตามกฎหมายเก่ียวกับรายไดของ กสทช . วา หากไมใชหรือใชเหลือก็ให

นําสงรัฐ ซ่ึงหาก  กสทช. จะกําหนดใหนําสงรัฐท้ังหมดเพ่ือแสดงเจตนาบริสุทธิ์ก็ยอม

ทําได 

 ๒. ผมไมเห็นชอบตอแนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมเลขหมายสวยใหมี

อัตราสูงข้ึนบนฐานคาธรรมเนียมเลขหมายปกติ ตามข อเสนอของสํานักงาน กสทช . 

เนื่องจากจะกอใหเกิดภาระตอผูใชงานเลขหมายโดยรวม นั่นคือจะมีการผลักภาระ

คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นไปยังผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ัวไป ขณะท่ีผูใชเลขหมาย

สวยไดรับประโยชนโดยไมตองเปนผูจาย  การประมูลจึงเปนแนวทางจัดสรรท่ี

เหมาะสมมากกวา และมิใชการสรางภาระสวนเพ่ิมในการใชเลขหมายสวยแตอยางใด 

เนื่องจากในตลาดแตเดิมก็ใชวิธีการประมูลอยูแลว   

 ๓. เพ่ือใหเรื่องนี้มีการพัฒนาอยางแทจริง ในการจัดรับฟงความคิดเห็น

เฉพาะกลุมจึงควรดําเนินการในลักษณะท่ีมีสวนรวมสูง กลาวคือมีผูเข ารวมจาก    

หลายสวน ไมใชเพียงรับฟงจากผูประกอบการ 

 ๔. อนึ่ง ควรมีการศึกษาเก่ียวกับนิยามของเลขหมายสวยใหมีความชัดเจน    

ในเชิงวิชาการวามีความหมายและขอบเขตการพิจารณาอยางไร ซ่ึงเลขหมายสวยยอม

แตกตางจากเลขมงคล นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะหใหชัดเจนดวยวามูล คาจริง       

ในตลาดของเลขหมายสวยเปนเทาใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ขอยกเลิกบันทึกความเขาใจโครงการทดลองการ

ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ๓G กับ บริษัท ๓๖๕ กับ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด  
(กลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือ ตั้งเสาฯ (กพส . ( ชุด ๔) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ )      
(กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาของบริษัท ล็อกซเลย จํากัด 

มหาชน (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  การพิจารณาขอเสนอการขายสงบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี
แบบโครงขายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

  



๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ สัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวางบริษัท แอดวานซ ไวรเลส   
เน็ทเวอรค จํากัดกับบริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด   (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใช
และเชื่อมตอโครงขาย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ สัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวางบริษัท  โทเท่ิล แอ็คเซ็ส        

คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ั น จํากัด (มหาชน)  
(กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ สัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวางบริษัท แอดวานซ ไวรเลส   

เน็ทเวอรค จํากัดกับบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด  (กลุมงาน
โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ สัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวางบริษัท แอดวานซ ไวรเลส       

เน็ทเวอรค  จํากัดกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (กลุม
งานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ สัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมฉบับแกไขเพ่ิมเติ มครั้งท่ี ๒ ระหวาง

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน  จํากัด (มหาชน ) และบริษัท แอดวานซ    
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอ
โครงขาย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมฉบับแกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหวาง

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู อินเตอรเนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  
(กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ - ๔.๑๕ ฝายเลขานุการ กทค . จะนํามาบรรจุในระเบียบวาระ       

อีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๐๗/๒๕๕๓ 
(กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยกา รกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอ การอุทธรณ    
คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๐๗/๒๕๕๓ ระหวาง บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผูฟองคดี กับ กสทช . (กทช. เดิม) ผูถูกฟองคดีท่ี 
๑ และ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตามท่ี
กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมอบหมายให กสทช. พลเอก สุกิจฯ เปนผูรับผิดชอบคดีนี้ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๕/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง  

การใชบริการขามโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายในประเทศ พ .ศ. ๒๕๕๖ และ
ประกาศ กสทช . เรื่อง  การใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖  (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและ
เชื่อมตอโครงขาย)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝายเลขานุการ กทค. จะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ งบประมาณการประชาสัมพันธการประมูลคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ MHz (กลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยกา รกลุมงานกรอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอการพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ิมเติมงบประมาณ จํานวน ๑๗ ลานบาท 
เพ่ือใชเปนคาใชจายในการเตรียม การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จากเดิมท่ี
ไดรับความเห็นชอบไปแลว จํานวน ๖๓ ลานบาท (หกสิบสามลานบาทถวน ) รวมเปน
จํานวน ๘๐ ลานบาท โดยใหยืมเงินสํารองจาย จากรายไดตามมาตรา ๖๕ (๓) รายได 
จากทรัพยสินของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงอํานาจในการพิจารณาเปนของ กสทช. ตามขอ 
๑๐ และขอ ๑๑ ของระเบยีบ กทช . วาดวยการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินของ
สํานักงาน กทช . เปนการเพ่ิมเติมจํานวน ๑๗ ลานบาท  ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการเสร็จ      
ใหนํามาหักเปนคาใชจายเงินท่ีไดจากการประมูล 

 



๑๒ 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบเพ่ิมเติมงบประมาณ จํานวน ๑๗ ลานบาท เพ่ือใชเปนคาใชจายในการ
เตรียม การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จากเดิมท่ีไดรับความเห็นชอบไปแลว 
จํานวน ๖๓ ลานบาท (หกสิบสามลานบาทถวน ) รวมเปนจํานวน ๘๐ ลานบาท (แปด
สิบลานบาทถวน) ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการเสร็จ ใหนํามาหักเปนคาใชจายเงินท่ีไดจากการ
ประมูล และใหกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๑ ดําเนินการเสนอ
ท่ีประชุม กสทช . พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการ และ ข้ันตอนของ
กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . จัดทําระเบียบวาระงบประมาณคาใชจายในการ
เตรียมการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. ตอไป 

 
หมายเหตุ  ๑. ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๕/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

  ๒. กสทช. สุทธิพลฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๕/๑๒๓ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การเปดเผยความเห็นในระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ และระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ ในการ
ประชุม กทค . ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย รายงาน
การประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใช

ความถี่ ๑๘๐๐ MHz ตอขอเสนอของท่ีปรึกษาสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศเรื่อง Policy Objective for the 900 and 1800 MHz Spectrum 
Auction และ Strategic Options for Auctioning Concession Spectrum 
in Thailand (คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz) 

  ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาต
ใหใชความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ตอขอเสนอของท่ีปรึกษาสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (ITU) เรื่อง Policy Objective for the 900 and 1800 MHz Spectrum 
Auction และ Strategic Options for Auctioning Concession Spectrum in 
Thailand เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอของคณะอนุกรรมการเตรียมการ
เก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในเรื่อง Policy Objectives for 
the ๙๐๐ and ๑๘๐๐ MHz Spectrum Auction และ Strategic Options for 
Auctioning Concession Spectrum in Thailand เพ่ือคณะอนุกรรมการฯจะใช
เปนแนวทางดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวของตอไป โดยท่ีประชุมคณะอนุกรรมการใหใช
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ได
พิจารณาเอกสารขอเสนอของท่ีปรึกษาสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศเรื่อง  
Policy Objectives for the ๙๐๐ and ๑๘๐๐ MHz Spectrum Auction และมี



๑๓ 

มติเห็นชอบขอเสนอกับวัตถุประสงคเชิงนโยบาย และการจัดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคเชิงนโยบายท่ีท่ีปรึกษา ITU นําเสนอ ดังนี้ 

  ๑. ประสิทธิภาพเปนวัตถุประสงคสูงสุดในการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดใหมี
บริการสอดคลองตามความตองการของประชาชน ดังนั้น จึงควรไดรับความสําคัญใน
ลําดับสูงสุด 

  ๒. การแขงขันเสรีอยางเปนธรรม ความโปรงใสในการประมูล ความชัดเจนของ
นโยบายในการกํากับดูแล แล ะการพัฒนาตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย เปน
วิธีการในการบรรลุวัตถุประสงคดานประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรไดรับความสําคัญใน
ลําดับตอมา 

  ๓. เม่ือกฎหมายกําหนดใหใชการประมูลในการจัดสรรคลื่นความถ่ี ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จากการประมูลกอใหเกิดรายไดเขารัฐ แตก็เห็นควรกําหนดเปนลําดับสุดทาย 

  และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ไดพิจารณาเอกสาร
ขอเสนอของท่ีปรึกษาสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศเรื่อง Strategic Options 
for Auctioning Concession Spectrum in Thailand โดยท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

   ๑. จํานวนครั้งของการประมูล (Number Of Auctions) 

   เห็นควรใหประมูลคลื่นความถ่ีตามลําดับการสิ้นสุดสัมปทาน (Sequential 
Auction) โดยจัดประมูล จํานวน ๓ ครั้ง 

    ๑.๑ ครั้งท่ี ๑ คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ท่ีสัมปทานสิ้นสุดเม่ือป  ๒๕๕๖ โดย
จัดประมูลกอนสิ้นสุดระยะเวลาความคุมครองตามประกาศฯ วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗
  ๑.๒ ครั้งท่ี ๒ คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ท่ีสัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๕๘ 

    ๑.๓ ครั้งท่ี ๓ คลื่นความถ่ียาน ๘๐๐/๑๘๐๐ MHz ท่ีสัมปทานสิ้นสุ ดในป 
๒๕๖๑ ท้ังนี้ ครั้งท่ี ๒ และ ๓ ใหจัดประมูลลวงหนากอนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

   ๒. ปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีจะนํามาประมูล (Amount of Spectrum to be sold) 
    ๒.๑ ยานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖) เห็นควรนําคลื่น

ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๑๒.๕ MHz จํานวน ๒ ชวงคลื่น มาประมูลในครั้งนี ้
    ๒.๒ ยานความถ่ี ๙๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๕๘) เห็นควรนําคลื่น

ความถ่ี ๙๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๑๗.๕ MHz มาประมูลในครั้งตอไป และเห็นควรให
นําเสนอประเด็นของการลดจํานวน Guard Band ไปรับฟงความเห็นสาธารณะ                         
เพ่ือประกอบการพิจารณา และใหทางท่ีปรึกษา ITU ดําเนินการศึกษา ความเปนไปได
ในประเด็นดังกลาวดวย 

    ๒.๓ ยานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๖๑) เห็นควรนําคลื่น
ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๕๐ MHz มาประมูลในครั้งท่ี ๓  

   ๓. กําหนดสิ้นสุดอายุใบอนุญาต (End date of Licenses) 
    ๓.๑ คลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz ใบอนุญาตมีอายุ ๑๕ ป 
    ๓.๒ คลื่นความถ่ียาน  ๑๘๐๐ MHz กําหนดใหใบอนุญาตคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 

MHz สิ้นสุดพรอมกัน โดยมีระยะเวลาการอนุญาตดังนี ้



๑๔ 

    -  ยานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖) มีระยะเวลา ๑๙  ป 
นับจากวันท่ี กสทช. ใหใบอนุญาต (ในสมมติฐานวาประมูลในป ๒๕๕๗) 

    -  ยานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๖๑) มีระยะเวลาการ
อนุญาต ๑๕ ป โดยใหระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดพรอมกับคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
ท่ีสัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖ ท่ีประมูลไปกอนแลว 

   ๔. การสงเสริมผูประกอบการรายใหม (New Entrant) 
    เห็นควรใหมีการสงเสริมใหมีผูประกอบการรายใหมในตลาด โดย

คณะอนุกรรมการฯ ขอใหท่ีปรึกษา ITU ศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจ (Incentives) 
สําหรับผูประกอบการรายใหม 

   ๕. ขอกําหนดความครอบคลุมของโครงขาย (Coverage Requirement) 
    เห็นควรใหมีขอกําหนดความครอบคลุมของโครงขายในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือ

เปนหลักประกันในการใชงานคลื่นความถ่ีและการใหบริการแกผูใชบริการ โดยใหท่ี
ปรึกษา ITU ศึกษาถึงระดับความเหมาะสมของความครอบคลุมของโครงขาย ท้ังนี้ เห็น
ควรใหนําประเด็นดังกลาวไปรับฟงความเห็นสาธารณะเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตอไป 

  กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเหน็สอดคลองกับสํานักงาน กสทช. สวนประเด็นการจัด
ประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ควรกําหนดชวงเวลาใหเหมาะสม เพ่ือใหบริษัท
ผูประกอบการท่ีพลาดการปร ะมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ไดมีระยะเวลา ในการ
เตรียมตัวสําหรับการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ดวย  

  กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวากรอบระยะเวลาระหวางการประมูล คลื่นความถ่ี
ยาน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ควรมีระยะหางท่ีเหมาะสมอยางไร เพ่ือเปนการ
สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการเขารวมการประมูลคลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz ดวย 
สําหรับผูประกอบการท่ีพลาดจากการประมูลคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz  

  เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) ชี้แจงวา ในกรณีของคลื่น ๑๘๐๐  MHz ท่ีเขาสู
มาตรการเยียวยาในขณะนี้ ตองมีการออกใบอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี                   
๑ กันยายน ๒๕๕๗ เพราะมาตรการเยียวยาจะสิ้นสุดภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
ในสวนของคลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz มีความเห็นสอดคล องกับ กสทช . สุทธิพลฯ  
วาสามารถดําเนินการคูขนาน กันได  ซ่ึงอาจจะจัดประมูลไดในชวงเดือนตุลาคม-
พฤศจกิายน ๒๕๕๗ และกระบวนการในการออกใบอนุญาตจะสามารถดําเนินการได
หลังจากสัมปทานเดิมสิ้นสุดลง ภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

  ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค ฯ แสดงความเห็นสอดคลองกับกสทช . ประเสริฐฯ 
ในการจัดประมูลคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ใหสอดคลองกันและ
ทําใหผูประกอบการสามารถเขารวมการประมูลท้ังสองยานความถ่ีได โดยสํานักงาน 
กสทช. ควรศึกษาข้ันตอนและระยะเวลาในการเตรียมการของผูประกอบการเพ่ือเขา
รวมการประมูล  และรางแผนดําเนินการคูขนานของการจัดประมูลคลื่นความถ่ี           
ท้ังสองยานความถ่ีเพ่ือนําเสนอ กทค . พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  และในสวนของ Overall 



๑๕ 

Spectrum Cap Focus Group ท่ีจะดําเนินการเร็วๆนี้ ควรจะมีประเด็นนี้ในการรับ
ฟงความเห็นสาธารณะดวย   

  กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาในสวนของการประมูลนั้น เห็นวาการออกประกาศ
แยกแตละยานความถ่ี แตจัดประมูลคลื่นท้ังสองยานพรอมกันจะเกิดประสิทธิภาพ    
กับผูจัดประมูลและผูเขารวมประมูลมากท่ีสุด แตหากแยกประมูลทีละคลื่นความถ่ี  
การประกาศเชิญชวนผูประกอบการเขารวมประมูลคว รจะมีชวงระยะเวลาท่ีหางจาก
กําหนดเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ประมาณ ๒-๓ เดือน เพ่ือเปนการเปดโอกาสให
ผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขารวมการประมูลไดมีการเตรียมตัว เชิญชวน  ระดมทุน 
รวมถึงการวางแผนโครงขาย และการวางแผนธุรกิจตางๆ  จึงเห็นควรใหจัดทําราง
ประกาศท้ังส องยานความถ่ีพรอมท้ังประชาสัมพันธ ผูประกอบ การพรอมกัน เพ่ือให
ผูประกอบการสามารถศึกษาขอมูลของการประมูลคลื่นยานความถ่ีท้ังสองคลื่น โดย
สามารถกําหนดวันประมูลของแตละยานความถ่ีใหเหลื่อมกันได 

  กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา สํานักงาน กสทช . จะสามารถดําเนินการได
ตามกําหนดการหรือไม เนื่องจากกระบวนการในวิธีประมูลในแตละคลื่นความถ่ีอาจจะ
ไมเหมือนกัน หากไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนดจะมีวิธีการดําเนินการอยางอ่ืน
หรือไม เชน การจัดใหบุคคลภายนอก (Out Source) เขามาดําเนินการ หรือไมอยางไร 
และมีความเห็นสอดคลองกับประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค ฯ วาควรมีประเด็น
การรับฟงความเห็นของ Overall Spectrum Cap ดวย 

 
มติท่ีประชุม ๑.  เห็นชอบวัตถุประสงคเชิงนโยบายในการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 

โดยมีลําดับความสําคัญดังนี้ 
  ๑.๑ การใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีท่ีกอใหเกิดอรรถประโยชนตอสาธารณะสูงสุด 
  ๑.๒  การสงเสริมการแขงขันในตลาดโดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของบริการ

และลดตนทุนของการใหบริการ เพ่ือประโยชนตอประชาชนสวนรวม 
  ๑.๓ การมีความโปรงใสและชัดเจนในกระบวนการออกแบบและการดําเนินการ

ประมูล ซ่ึงจะทําใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะมีความเขาใจและยอมรับในผลลัพธของการ
ประมูลท่ีจะเกิดข้ึน 

  ๑.๔ การพัฒนาดานการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยจากท้ังโครงสราง
พ้ืนฐานและการใหบริการ เพ่ือรองรับความตองการและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน  
 ๑.๕ ความชัดเจนของนโยบายการบริหารจัดการคลื่นความถ่ีจะทําให
ผูประกอบการและนักลงทุนจะสามารถวางแผนไวลวงหนา และกอใหเกิดการพัฒนา
ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยท่ียั่งยืน 

  ๑.๖ การสรางรายไดจากการประมูลเขารัฐ 

 ๒.  เห็นชอบแนวทางการอนุญาตใชคลื่นความถ่ี ยาน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ีท่ี
จะสิ้นสุดสัมปทาน ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ เสนอ ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

  ๒.๑ จํานวนครั้งของการประมูล 



๑๖ 

   เห็นควรใหประมูลคลื่นความถ่ีตามลําดับการสิ้นสุดสัมปทาน  โดยจัดประมูล 
จํานวน ๓ ครั้ง  

  � ครั้งท่ี ๑ คลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz ท่ีสัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖ โดยจัด

ประมูลกอนสิ้นสุดระยะเวลาความคุมครองตามประกาศฯ วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗  

  � ครั้งท่ี ๒ คลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz ท่ีสัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๕๘ 

  � ครั้งท่ี ๓ คลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz ท่ีสัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๖๑ 

   ท้ังนี้ การประมูลครั้งท่ี ๒ และ ๓ ใหจัดประมูลลวงหนากอนสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน   

   โดยมีเหตุผลดังนี้ 
   การจัดประมูลคลื่นความถ่ีตามลําดับการสิ้นสุดสัมปทาน เปนแนวทางท่ีการ

ใหใบอนุญาตท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางโทรคมนาคมของประเทศไทยใน
ปจจุบัน ซ่ึงมีโครงสรางการอนุญาตท่ีเปนระบบสัมปทานและระบบการใหใบอนุญาต
จาก กสทช . นอกจากนี้ เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจนตอสาธ ารณะ และเปด
โอกาสของผูประกอบการรายใหมสามารถเขาสูตลาดในอนาคต  

  ๒.๒ ปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีจะนํามาประมูล  
   คลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖) 
   คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๑๒.๕ MHz จํานวน ๒ ชวงคลื่น  
   คลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๕๘)  
   คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๑๗.๕ MHz ท้ังนี้ ใหนําขอเสนอประเด็น

ของการลดจํานวน Guard Band ไปรับฟงความเห็นสาธารณะเพ่ือประกอบการพิจารณา 
และใหทางท่ีปรึกษา ITU ดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในประเด็นดังกลาวดวย 

   คลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๖๑) 
   คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ x ๕๐ MHz  
   โดยมีเหตุผลดังนี้ 
   เปนการนําคลื่นความถ่ีท่ีสิ้นสุดและจะสิ้นสุดสัมปทานมาใชประโยชนเต็ม

จํานวน 
  ๒.๓ กําหนดสิ้นสุดอายุใบอนุญาต  
   คลื่นความถ่ียาน ๙๐๐MHz: ใบอนุญาตมีอายุ ๑๕ ป 
   คลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz : กําหนดใหอายุใบอนุญาตคลื่นความถ่ียาน 

๑๘๐๐ MHz สิ้นสุดพรอมกัน  โดยมีระยะเวลาการอนุญาตดังนี้ 

  � ยานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖) มีระยะเวลา ๑๙ ป 

นับจากวันท่ี กสทช. ใหใบอนุญาต (บนสมมติฐานวาประมูลในป ๒๕๕๗) 

�   ยานความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๖๑) มีระยะเวลา

การอนุญาต ๑๕ ป โดยใหระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดพรอมกับคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz ท่ีสัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖ ท่ีประมูลไปกอนแลว  

   โดยมีเหตุผลดังนี้ 



๑๗ 

   สอดคลองกับระยะเวลาการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สาม และการกําหนดใหคลื่นความถ่ีในยานเดียวกันมีระยะเวลาสิ้นสุดพรอมกัน ทําให
การจัดทําแผนคลื่นความถ่ีและการจัดสรรคลื่นความถ่ีในอนาคตมีประสิทธิภาพ 

   ๒.๔ การสงเสริมผูประกอบการรายใหม 
   เห็นควรใหมีการสงเสริมใหมีผูประกอบการรายใหมในตลาด โดยเห็นควรใหท่ี

ปรึกษา ITU ศึกษาแนวทางสรางแรงจูงใจ (incentives) สําหรับผูประกอบการรายใหม  
   ๒.๕ ขอกําหนดความครอบคลุมของโครงขาย 
   เห็นควรใหมีขอกําหนดความครอบคลุมของโครงขายในระดับท่ีเหมาะสม

เพ่ือเปนหลักประกันในการใชงานคลื่นความถ่ีและการใหบริการแกผูใชบริการ โดยให
ท่ีปรึกษา ITU ศึกษาถึงระดับความเหมาะสมของความครอบคลุมของโครงขาย ท้ังนี้ 
เห็นควรใหนําประเด็นดังกลาวไปรับฟงความเห็นส าธารณะเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ   

 ๓. เห็นชอบกรอบระยะเวลาของกระบวนการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ 

MHz (สัมปทานสิ้นสุดเม่ือป ๒๕๕๖) ตามท่ีเสนอ 

 ๔. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดทํากรอบระยะเวลาของกระบวนการอนุญาตให

ใชคลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป ๒๕๕๘) และกรอบระยะเวลา

ของกระบวนการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในป 

๒๕๖๑ ) ตามความเหมาะสม  เพ่ือเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถ่ีดังกลาวกอน

สัญญาสัมปทานสิ้นสุด และเพ่ือใหทราบกรอบเวลาการดําเนินการท่ีชัดเจน 

 ๕. มอบหมายใหสํานั กงาน กสทช . โดยกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. ในประเด็นขอกําหนดการถือครองคลื่น

ความถ่ีโดยรวม ( overall spectrum cap) นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาตอไป  

  

หมายเหตุ  ๑. ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๕/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

  ๒. กสทช. สุทธิพลฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๕/๑๒๓ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การเปดเผยความเห็นในระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ และระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ ในการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย รายงานการ
ประชุม 

  ๓. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๑๗๒  ลงวันท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 



๑๘ 

   “๑. ผมสนับสนุนใหจัด การประมูลคลื่นความถ่ีลวงหนากอนสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานเพ่ือจัดการปญหาความไมตอเนื่องของการใชบริการของผูบริโภคหลายลาน
คน ดังเชนท่ีเคยยืนยันมากอนแลวในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ในประเด็นจํานวนครั้งและปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีจะนํามาประมูลนั้น    

ผมเห็นวาตามหลักการแลว กสทช . ควรดําเนินการตามผลการศึกษาของคณะท่ี

ปรึกษาจาก ITU และความเห็นของคณะทํางานฯ ท่ีเสนอวาควรจัดประมูลพรอมกัน

ในคราวเดียวสําหรับ ทุกชวงคลื่นความถ่ีภายใตสัญญาสัมปทาน (ท้ังท่ีสิ้นสุดแลวและ

ยังไมสิ้นสุด) โดยผมมีความเห็นเพ่ิมเติมวา หากบ างคลื่นความถ่ีมีอุปสรรคไมสามารถ

จัดประมูลไดพรอมกับคลื่นความถ่ีอ่ืน ก็ควรจัดประมูลคลื่นความถ่ีอ่ืนท่ีไมมีอุปสรรค

พรอมกันตอไป  ท้ังนี้ ในการจัดประมูลในชวงเวลาเดียวกัน เห็นควรจัดทําประกาศ  

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตฯ แยกฉบับในแตละชวงคลื่นความถ่ี  เพ่ือ

ในกรณีท่ีมีผูฟองคดีในบางชวงคลื่นความถ่ี ก็จะไมเกิดผลกระทบตอการจัดประมูล

คลื่นความถ่ีอ่ืน 

๓. ในสวนการแบงชวงคลื่นความถ่ีในการประมูล ควรตองพิจารณาขนาด

บล็อกของคลื่นความถ่ีตามเทคโนโลยีท่ีมีการใชงานจริงในวงการอุตสาหกรรมปจจุบัน 

คือบล็อกละ ๕ MHz เพ่ือใหใชงานคลื่นความถ่ีไดเต็มประสิทธิภาพ ตามความเห็น

ของผูเก่ียวของในสํานักงาน กสทช. 

๔. การมีผูประกอบการรายใหมเปนสิ่งสําคัญในการสรางการแขงขันในตลาด

โทรคมนาคม ซ่ึงเทคนิคในการจัดประมูลอาจกําหนดชวงคลื่นความถ่ีเฉพาะสําหรับผู

แขงขันรายใหม หรืออาจกําหนดหลั กเกณฑท่ีเอ้ือหรือไมเปนอุปสรรคตอผูเขารวม

ประมูล เชน กําหนดระยะเวลาท่ีเพียงพอในการเตรียมแผนธุรกิจกอนวันประมูลจริง 

หรือกําหนดเง่ือนไขในการขยายโครงขายท่ีเขมงวดนอยกวารายเกาเชนกรณีการ

ประมูลคลื่น ๒๑๐๐ MHz ท่ีผานมา 

๕. ในประเด็นการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตนั้ น โดยท่ัวไปควรกําหนดระยะเวลา 

๑๕ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งคลื่นความถ่ีคนละชวงคลื่นท่ีมีคุณสมบัติหรือใชเทคโนโลยี

แตกตางกัน ไมมีเหตุผลท่ีจะตองสิ้นสุดพรอมกัน และหากจัดประมูลไมพรอมกัน การ

กําหนดใหสิ้นสุดใบอนุญาตพรอมกันเปนเรื่องของการคาดคะเน เนื่องจากในความ

เปนจริงอาจเกิดความลาชาในการประมูลครั้งตอไป ทําใหไมตรงกับแผนการประมูลท่ี

วางไว สงผลใหการอนุญาตใชคลื่นความถ่ีสิ้นสุดไมพรอมกันอยูดี 

๖. ขอกําหนดเรื่องความครอบคลุมของโครงขายเปนมาตรการท่ีสําคัญ ท่ี

กําหนดใหผูใหบริการขยายโครงขายใหครอบคลุมเพ่ือใหประ ชาชนสวนใหญเขาถึง

บริการได โดยอาจมีขอกําหนดแตกตางกันในแตละเทคโนโลยีซ่ึงเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน  แตหากไมมีขอกําหนดเลยอาจสงผลใหผูใหบริการไมไดนํา

คลื่นความถ่ีไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 



๑๙ 

๗. ในชั้นคณะอนุกรรมการฯ มีการอภิปรายชี้ใหเห็นวา การ พิจารณาในเรื่อง

นี้ยังขาดขอมูลท่ีจําเปนและไมมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาอยางรอบคอบ 

๘. ในกรณีท่ีไมมีการแบงชวงคลื่นความถ่ีสําหรับผูใหบริการรายใหมในการ

ประมูลครั้งนี้ เห็นควรใหพิจารณาเรื่องนี้อยางจริงจังในกรณีการประมูลคลื่นความถ่ี 

๗๐๐ MHz ในอนาคต ซ่ึงเป นชวงคลื่นท่ีสามารถขยายโครงขายดวยตนทุนท่ีต่ํากวา 

เนื่องจากรัศมีความครอบคลุมไกลกวาคลื่น ๑๘๐๐ MHz” 

 

 

 

 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๗.๐๐   น. 
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ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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