
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ 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  

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ติดภารกิจ) 
 

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. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
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๖. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๒. นางสาวจิตรสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านัก บริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๓. นางธีตานันตร์  สีวะรา ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นายศันสนะ อัศวช่วง ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๕. นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นายมนูญ ดวงคาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๗. นายประถมพงศ์ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๘. นางสาวดวงภัทร ฟองทอง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. นางสาวปาณิสสรา  สุดชูเกียรติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายจ ารัส สว่างสมุทร ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
๑๑. นายประพัทธ์โชต  ธนวรศาสตร์ กรรมการ 
   คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
๑๒. นายธีระวัฒน์ สีดาแก้ว กรรมการ 
   คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
๑๓. นางสาวชุลีพร น่วมทะนง กรรมการ 
   คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
๑๔. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา สหการประมูล  
๑๕. นายนิธิศ โสภณ สหการประมูล  
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๗.๑๐ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz                      

ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 รสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก่อกิจฯ) น าเสนอข้อพิจารณากรณีการก าหนด
วันสิ้นสุดการให้บริการ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz ในช่วง ระยะ เวลาคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า ให้ใช้ ในแนวทางเดียวกับ การก าหนดวันสิ้นสุด
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๘๐๐ MHz คือให้สิ้นสุดเมื่อมีผู้ชนะการประมูลราย
ใดรายหนึ่งมาช าระเงินและออกใบอนุญาต 

 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ผู้ที่จะช าระเงินมีแนวโน้มจะช าระเงินช้า หรือไม่ 
เพราะการเยียวยาจะช้าไปด้วย ควรมีการเร่งรัดไปด้วย 

 ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า หากมีกรณีมาช าระเงินช้ากว่า 
๙๐ วัน จะมีการเตรียมการอย่างไร 

 เลขาธิการ กสทช . ชี้แจงว่า การช าระเงินอาจใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเนื่องจากจ านวน
เงินเยอะมาก ในคราวนี้การออกหนังสือค้ าประกัน (Bank Guarantee) ต้องขอความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากเกินวงเงินที่ ธนาคารพาณิชย์จะออกให้
ได้ 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า หากเกิน ๙๐ วันก็ไม่สามารถออกใบอนุญาต
ได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไข  
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 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า หากไม่ช าระเงินภายใน ๙๐ วัน มาตรการ
เยียวยาก็ยังไม่สิ้นสุดลง เนื่องจากประชาชนจะได้รับผลกระทบ  เพียงแต่ว่ าต้องยึด
หนังสือค้ าประกัน (Bank Guarantee) ของเอกชนที่มาวางไว้ คงต้องมีการ น าเสนอ
เพ่ือพิจารณาในที่ประชุม กสทช. อีกครั้ง 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ในช่วงเยียวยาผู้ให้บริการของ บมจ.แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส มีรายรับเพิ่มข้ึนหรือลดลง หากมีเงินน าส่งรัฐก็จะ ไม่เป็นปัญหา จากการ
อ่านข้อ วิเคราะห์แล้วไม่อยากให้อ้างอิง ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช .) 
เนื่องจากต้นเรื่อง เป็นกรณีของ คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐  MHz เพียงแต่มติท่ีประชุม 
กทค. ต้องการให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐  MHz รายได้ไม่มีลบ 
เนื่องจากมีการแก้ไขประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ ว่าไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ และไม่หักค่าใช้จ่าย 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการฯ มีการแก้ไขแล้ว เพราะฉะนั้นในกรณีที่ยังไม่สามารถค านวณได้ต้องช าระ
ไม่น้อยกว่าค่าสัมปทานที่เคยช าระไว้แต่เดิม 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ประเด็นที่หารือกันมีสองกรณีคือ หากมี
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมารับใบอนุญาตและกระบวนการครบถ้วนก็สามารถจบ
ได้ แต่หากไม่มีผู้มารับใบอนุญาตและยอมให้ยึดหนังสือค้ าประกัน (Bank Guarantee) 
ต้องจบภายใน ๙๐ วัน หากปล่อยเวลาให้ยืดออกไปก็จะเกิดประเด็นปัญหาได้ ซึ่งต้องมี
การหารืออีกครั้ง 

 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีการเข้าสู่มาตรการเยียวยาของ คลื่นความถี่
ย่าน ๙๐๐  MHz มีความแตกต่าง จากคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐  MHz โดยกรณีของ
คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐  MHz มีระยะเวลาการเยียวยาครบตามกฎหมาย  ๑ ปี ไปแล้ว 
และคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ก็ให้เยียวยาเพิ่มอีก ซึ่งก็ล่วงเลยระยะเวลา
ส่วนเพิ่มมาแล้ว ในขณะที่กรณีของคลื่นความ ถี่ย่าน ๙๐๐ MHz เพ่ิงเข้าสู่มาตรการ
เยียวยา ยังไม่ครบ ๑ ปีตามที่กฎหมายก าหนดด้วยซ้ า ดังนั้น  ตราบเท่าที่ยังไม่จัดสรร
คลื่นความถี่ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ แม้จะเกิน ๙๐ วันก็ตาม อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นมติตามแนวทางท่ีเสนอย่อมหมายความว่า ผู้ให้บริการตามมาตรการเยียวยา
จะต้องพร้อมที่จะหยุดให้บริการในเวลาใดก็ตามท่ีเงื่อนไขการออกใบอนุญาตเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ข้ึนกับการกระท าของคนอ่ืน มิได้เป็นฝ่ายก าหนดเอง ทั้งนี้  ฝากส านักงาน 
กสทช. ลองประสานว่าการมาช าระเงินเร็วที่สุดคือเมื่อใด 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว่า ควรให้เป็นสิทธิของบริษัทในการช าระเงิน เพราะ
อาจน าไปสู่การฟ้องร้องได้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz 
ในช่วงระยะเวลา คุ้มครองผู้ใช้บริการ  โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกับกรณีการหยุด
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ให้บริการโท รศัพท์เคลื่อนที่ ๑๘๐๐ MHz ดังนั้น การสิ้นสุดการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz จึงต้อง เลื่อนจากก าหนดเดิมคือวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ออกไปก่อน  จนกว่าจะมีผลการวินิจฉัยของ คสช . หรือจนกว่า กทค . จะออก
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ให้แก่ผู้ชนะการ ประมูลรายใดราย หนึ่งแล้ว
เสร็จ 

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๓๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๙๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  การก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz จนกว่าจะมี
ผลวินิจฉัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือจนกว่า กทค. จะออกใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ให้แก่ผู้ชนะการประมูล นั้น จะมีข้อดีที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยเป็น แนวทางเดียวกันกับการก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๑๘๐๐  MHz ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ๑๘๐๐ MHz และเป็น
การคุ้มครอง ผู้บริโภค ที่เสมอเหมือนกันในระหว่างผู้ใช้บริการที่ สิ้นสุดการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสองย่านความถี่ดังกล่าว 

  ประกอบกับในช่วงมาตรการ คุ้มครองผู้ใช้บริการ เป็นการชั่วคราว ของการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz จะมีรายได้เป็น เงินแผ่นดินส่งรัฐ เป็นจ านวน
ร้อยละ ๓๐ ของส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ให้บริการ ได้รับจากการให้บริการ  ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ที่ยกเลิก
ความในวรรคหนึ่งของข้อ ๗ ของประกาศ  กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สั มปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖  การด าเนินมาตรการดังกล่าวต่อไปจึง ไม่ท าให้รัฐ
เสียหาย 

  อย่างไรก็ตาม เห็นควรประสานงานให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz 
ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  เตรียมความพร้อมที่จะยุติการให้บริการได้ทุกเมื่ อ 
หากเกิดเงื่อนไขตามท่ีที่ประชุม กทค. มีมต ิ

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช .  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๕ – ๙๑๕ 
MHz/ ๙๔๐ – ๙๖๐ MHz (รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม , คณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม) 



๖ 
 

 ประธานกรรมการ ธรรมา ภิบาลการประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม ย่าน 
๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz (นายจ ารัสฯ ) น าเสนอ รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวน การประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการ
โทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz นับตั้งแต่วันที่มีค าสั่งจนถึงวันที่การรับรองผลการ
ประมูลแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ ไม่พบพิรุธหรือข้อสงสัยใดอันน ามาซึ่งการกระท าท่ี
อาจเข้าข่ายพฤติกรรมการสมยอมในการเสนอราคาได้ ในทางกลับกัน คณะกรรมการฯ 
เห็นว่า การป ระมูลในครั้งนี้มีการแข่งขันท่ีสูง มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ 

 ผู้แทนคณะท างานเพ่ือด าเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  
(นางสาวพูลศิริฯ ) น าเสน อ ผลการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/      
๙๔๐ – ๙๖๐ MHz และการประกาศ ผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถ่ี
สิ้นสุด ตามประกาศ กสทช .  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/ ๙๔๐ – ๙๖๐ MHz โดยในวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ การประมูลได้เริ่มต้นเม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น. และสิ้นสุดลง ณ เวลา 
๐๐.๑๕ น. ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีรอบในการประมูล จ านวน ๑๙๙ รอบ และ
มีราคาประมูลรวมของคลื่นความถี่ ๒ ชุด เท่ากับ ๑๕๑,๙๕๒ ล้านบาท โดยมีผลการ
ประมูลในแต่ละชุดคลื่นความถี่ ดังนี้  

 ผู้ชนะการประมูลประกอบด้วย 
 

ชุดคลื่นความถี่ ผู้ชนะการประมูล ราคาสุดท้าย 
(ล้านบาท) 

ชุดที่ ๑ :    ๘๙๕-๙๐๕ MHz คู่กับ        
๙๔๐–๙๕๐  MHz  

บริษัท แจส โมบาย บรอด 
แบนด์ จ ากัด 

75,654 

ชุดที่ ๒  :  ๙๐๕-๙๑๕ MHz คู่กับ  
             ๙๕๐- ๙๖๐ MHz 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

76,298 

 ผู้ไม่ชนะการประมูลประกอบด้วย 
  

ชุดคลื่นความถี่สุดท้ายท่ีเสนอ บริษัท ราคาสุดท้าย  
(ล้านบาท) 

ชุดที่ ๑ :    ๘๙๕-๙๐๕ MHz คู่กับ        
       ๙๔๐–๙๕๐  MHz 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ๗๐,๑๘๐ 



๗ 
 

ชุดที่ ๒  :  ๙๐๕-๙๑๕ MHz คู่กับ  
      ๙๕๐- ๙๖๐ MHz 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  เน็ท
เวอร์ค จ ากัด 

๗๕,๙๗๖ 

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการ
ประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz ตามท่ีคณะกรรมการ      
ธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz เสนอ 

 ๒. รับรองผลการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช .  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน     
๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/ ๙๔๐ – ๙๖๐ MHz โดยมีผู้ชนะการประมูลในแต่ละชุดคลื่น
ความถี่ ดังนี้   

     ๒.๑  ชุดคลื่นความถี่  ชุดที่ ๑ : ๘๙๕-๙๐๕ MHz คู่กับ   ๙๔๐–๙๕๐   MHz             
 ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท แจส โมบาย บรอด แบนด์ จ ากัด 

  ราคาสุดท้าย 75,654 ล้านบาท 
     ๒.๒    ชุดคลื่นความถี่ ชุดที่ ๒ : ๙๐๕-๙๑๕ MHz คู่กับ ๙๕๐- ๙๖๐ MHz            

 ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด
 ราคาสุดท้าย  76,298 ล้านบาท 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องต่อไป รวมถึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทั้ง ๒ รายให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการประมูลโดยเคร่งครัดด้วย 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๓๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
  



๘ 
 

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๗.๓๐    น. 

 

 
    

      พันเอก  
               ........................................... 
                 (สมมาส ส าราญรัตน์) 

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

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

        ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
พันเอก   
           ......................................... 
         (เศรษฐพงค ์ มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

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


