
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๓. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ       

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗.    นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  

  
เจ้าหน้าที่การประชุม 

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน     
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชมุ 



๒ 

ผู้ชี้แจง 

๑. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ       
โทรคมนาคม ๒ 

๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๓.   นายด ารงค์ วัสโสทก ผู้อ านวยการการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  

๑. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
๒. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
๓. บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

๔. บริษัท แจส โมบาย บรอด แบนด์ จ ากัด 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๑๕ น. 
 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (คณะท างานเพ่ือด าเนินการ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม) 

 คณะท างานเพ่ือด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นคามถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม    
(นางสาวพูลศิริฯ ) น าเสนอ  ผลการ ด าเนินการ ประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
เพ่ือให้ กทค. พิจารณารับรองผลการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ 



๓ 

กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม        
ย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยการประมูลได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘         
เวลา ๑๐ .๐๐ น. และได้สิ้นสุด การประมูล  ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 
๑๙.๐๕ น. รอบการ ประมูล สุดท้าย  (รอบท่ี ๘๖) มีราคาประมูลรวมของคลื่นความถี่      
๒ ชุด เท่ากับ ๘๐,๗๗๘ ล้านบาท รับรองผลการประมูลโดยสหการประมูล 

 คณะท างานเ พ่ือด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นควา มถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม         
(นายด ารงค์ฯ ) น าเสนอ Modify User Password  และราคาสูงสุดที่ ผู้เข้าร่วมประมูล
เสนอ ผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

 ๑. User “Maple”  ราคาสูงสุดที่เสนอ ๓๙,๗๙๒ ล้านบาท  คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช          
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

 ๒. User “Cedra”  ราคาสูงสุดที่เสนอ ๔๐,๙๘๖ ล้านบาท  คือ บริษัท แอดวานซ์      
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 ๓. User “Mahogany”  ราคาสูงสุดที่เสนอ ๓๘,๙๙๖ ล้านบาท  คือ บริษัท แจส            
โมบาย บรอด แบนด์ จ ากัด 

 ๔. User “Teak”  ราคาสูงสุดที่เสนอ ๑๗,๕๐๔ ล้านบาท คือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด 

 ส านักงาน กสทช. ได้ประกาศผู้ชนะการประมูลแต่ละชุดคลื่นความถี่ ดังนี้ 
 ผู้ชนะการประมูลจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชุดคลื่นความถี่ ผู้ชนะการประมูล 
ราคาสุดท้าย 
(ล้านบาท) 

๑ ชุดที่ ๑ :  ๑๗๑๐ – ๑๗๒๕ MHz คู่กับ    
๑๘๐๕ – ๑๘๒๐ MHz  

บริษัท ทรู มูฟ เอช       
ยูนิเวอร์แซล คอมมิว   
นิเคชั่น จ ากัด 

๓๙,๗๙๒ 

๒ ชุดที่ ๒ :    ๑๗๒๕ – ๑๗๒๔๐ MHz คู่กับ 
๑๘๒๐ – ๑๘๓๕ MHz 

บริษัท แอดวานซ์       
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

๔๐,๙๘๖ 

   
 โดย บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) ได้ยืนยันรับรองผลการประมูลดังกล่าว 
 
 
 
 



๔ 

 ผู้ไม่ชนะการประมูลจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
  

ล าดับที่ ผู้เข้าร่วมประมูล 
ชุดคลื่นความถี่สุดท้าย   

ที่เสนอ 
ราคาสุดท้าย  
(ล้านบาท) 

๑ บริษัท แจส โมบาย บรอด แบนด์ จ ากัด ชุดที่ ๑ ๓๘,๙๙๖ 

๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ชุดที่ ๑ ๑๗,๕๐๔ 

  
 
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช . เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใ ห้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz ตามท่ีส านักงาน กสทช. ไดเ้สนอว่า การประมูลได้เริ่มต้นเม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และได้สิ้นสุดการประมูล ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 
๑๙ .๐๕ น. ในรอบการประมูลที่ ๘๖ และมีราคาประมูลรวมของค ลื่นความถี่ ๒ ชุด
เท่ากับ ๘๐,๗๗๘ ล้านบาท 

 โดยมีผู้ชนะการประมูลในแต่ละชุดคลื่นความถ่ี ดังนี้   

 ๑. ชุดคลื่นความถี่ ชุดที่ ๑ : ๑๗๑๐ – ๑๗๒๕ MHz คู่กับ ๑๘๐๕ – ๑๘๒๐ MHz  
 ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
 ราคาสุดท้าย ๓๙,๗๙๒ ล้านบาท 

 ๒. ชุดคลื่นความถี่  ชุดที่ ๒ : ๑๗๒๕ – ๑๗๒๔๐ MHz คู่กับ ๑๘๒๐ – ๑๘๓๕ MHz        
ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จ ากัด  

 ราคาสุดท้าย  ๔๐,๙๘๖ ล้านบาท  
 และผู้ไม่ชนะการประมูลคลื่นในแต่ละชุดคลื่นความถ่ี ดังนี้   

 ๑. ชุดคลื่นความถี ่ชุดที่ ๑ : ๑๗๑๐ – ๑๗๒๕ MHz คู่กับ ๑๘๐๕ – ๑๘๒๐ MHz  
 ผู้ไมช่นะการประมูล คือ บริษัท แจส โมบาย บรอด แบนด์ จ ากัด 
 ราคาสุดท้าย ๓๘,๙๙๖ ล้านบาท 

 ๒. ชุดคลื่นความถี่ ชุดที่ ๑ : ๑๗๑๐ – ๑๗๒๕ MHz คู่กับ ๑๘๐๕ – ๑๘๒๐ MHz  
 ผู้ไมช่นะการประมูล คือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
 ราคาสุดท้าย ๑๗,๕๐๔ ล้านบาท  
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . นัดพิเศษ               

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 



๕ 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา เวลา ๑๙.๔๕ น.  

 
  

 

........................................... 
                     (นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการ 
ทรัพยากรโทรคมนาคม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 

 ........................................... 
 (นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร) 

        ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
พันเอก   
         ......................................... 
         (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

 
   
   ............................................. 
     (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


