
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห,องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
_______________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๗. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก8กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส;วน รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

  
ผู,ช้ีแจง 
๑. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒. นายเสน;ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบรหิารคลืน่ความถ่ี และรักษาการในตําแหน;ง

ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๓. นายจาตุรนต!  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๕. นางธีตานันตร!  สีวะรา ผู�อํานวยการส;วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๖. นายประถมพงศ!  ศรีนวล ผู�อํานวยการส;วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปCดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

วันนี้เปEนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เนื่องจากมีเรื่องสําคัญท่ีจะต�อง
เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา ได�แก; เรื่องร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และ
วิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๘๙๐–๘๙๕/
๙๓๕–๙๔๐ MHz ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท;านท่ีได�เสียสละเวลามาเข�าร;วม
การประชุม  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
  

- ไม;มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  

- ไม;มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
  

- ไม;มี -  
 
 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz : คณะทํางาน
จัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให,ใช,คล่ืนฯ วท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย;าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz และแนวทางการชี้แจง ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร;ในเว็บไซต!
ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

๒. เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz ท้ังนี้ ให�รับ
ข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงถ�อยคําในร;างประกาศฯ ข�อ ๑๐ (๓) ในกรณี
ท่ีมีผู�เข�าร;วมการประมูล ๑ ราย และกรณีไม;มีผู�เข�าร;วมการประมูล โดยให�
ขยายระยะเวลาเปCดรับคําขอใบอนุญาตเพ่ิมเติมเปEนระยะเวลา ๗ วัน เพ่ือให�มี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมท้ัง ให�ปรับปรุงตารางกรอบเวลาในการจัดประมูล
คลื่นความถ่ีฯ ให�สอดคล�องกัน และนําประกาศดังกล;าวข�างต�นเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือพิจารณาลงนาม และนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผล
บังคับใช�ต;อไป 

๓. เห็นชอบเอกสารสรุปข�อสนเทศ (Information Memorandum) การอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๙๐๐ MHz 

๔. เห็นชอบกรอบการดําเนินงานและงบประมาณเพ่ือจัดประมูลคลื่นความถ่ีย;าน 
๙๐๐ MHz จํานวน ๒๕ ล�านบาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปCดเผยความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz 

 
 
 
 



 ๔ 
 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๑๖๖ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ขอให�แนบบันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบการปรับปรุงร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๘๙๐–๘๙๕/๙๓๕–๙๔๐ MHz 
ภายหลังท่ีได�จัดให�มีการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะ และได�ลดเง่ือนไขท่ีต้ังไว�
ในการประมูลคลื่นย;าน ๙๐๐ MHz โดยให�ยกเลิกการกําหนดให�ผู�ชนะการประมูล
ต�องติดต้ังอุปกรณ!ปbองกันคลื่นแทรกซ�อน (filter) ออกไป เปEนแนวทางท่ีถูกต�อง
และมีความเหมาะสมแล�ว แต;อย;างไรก็ตามผมมีประเด็นท่ียังเปEนข�อห;วงกังวล
เก่ียวกับการจัดประมูลครั้งนี้ กล;าวคือ การยืนยันท่ีจะกําหนดให�ราคาข้ันตํ่าใน
การประมูลคราวนี้เท;ากับราคาสุดท�ายของการประมูลคลื่นในปd ๒๕๕๘ ตาม
อัตราส;วน ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ นั้น เปEนปOญหาอุปสรรคสําคัญท่ีอาจจะทําให�การประมูลไม;บรรลุผล
ตามท่ีต้ังไว�ได� เนื่องจากคลื่นความถ่ีท่ีนํามาประมูลย;อมต�องมีราคาแปรผันไป
ตามข�อมูลและปOจจัยของตลาดในขณะปOจจุบันซ่ึงอาจเปEนไปได�ท้ังในทางบวก
หรือลบ และกลไกการประมูลท่ีมีความเปEนอิสระ โปร;งใส จะสามารถผลักดัน
หรือขับเคลื่อนไปสู;จุดท่ีราคาสูงสุดซ่ึงตลาดยอมรับได� ดังนั้นการกําหนดราคา
ข้ันตํ่าของการประมูลในครั้งนี้ให�เท;ากับราคาสุดท�ายของการประมูลในอดีต  
จึงเปEนเรื่องท่ีขัดกับหลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร!อย;างมีนัยสําคัญ” 

๓. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๗๑ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุแนบท�ายวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบให�มีการจัดการประมูลคลื่นความถ่ีย;าน ๙๐๐ MHz ข้ึนอีกครั้ง
โดยเร็วท่ีสุด และพร�อมสนับสนุนให�การประมูลประสบความสําเร็จ เพ่ือเปEน
การจัดสรรคลื่นความถ่ีให�เกิดการใช�ประโยชน!อย;างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ภายใต�ระบบใบอนุญาต ดังนั้นเม่ือสํานักงาน กสทช. ให�ข�อมูลว;า มีผู�ประกอบกิจการ
ท่ีสนใจเข�าร;วมการประมูลคลื่นความถ่ีในครั้งนี้ ท้ังนี้โดยมีการทําความเข�าใจ
ในประเด็นรายละเอียดต;างๆ แล�ว ผมก็ไม;ขัดข�องท่ีจะเห็นชอบต;อร;างประกาศ
ท่ีปรับแก�แล�วตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ เพียงแต;ยังคงยืนยันในข�อสังเกต
และความเห็นต;างๆ ในเชิงหลักการตามท่ีได�เคยแสดงความเห็นมาโดยตลอด 
ดังนี้ 

๑. ผมได�ให�ความเห็นยืนยันมาโดยตลอดว;า การกําหนดราคาต้ังต�น
การประมูลแต;ละครั้ งควรมีการประเ มินมูลค; าคลื่ นความถ่ีใหม;ตาม
สภาพแวดล�อมในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ควรท่ีต�อง
ประเมินมูลค;าคลื่นความถ่ีใหม;  เ พ่ือให�สอดคล�องกับบริบทในปOจจุ บัน         
ท้ังทางด�านเทคนิคและเศรษฐมิติ อีกท้ังผมไม;เห็นชอบมาต้ังแต;ต�นกับมติ กทค. 
ท่ีให�กําหนดมูลค;าคลื่นความถ่ีตามราคาชนะการประมูลในครั้งก;อน ซ่ึงเปEนท่ี
ยอมรับกันว;าเปEนราคาท่ีสูงผิดปกติ เนื่องจากจะส;งผลต;อการแข;งขันอย;างเสรี
และเปEนธรรม อีกท้ังมีความเสี่ยงท่ีจะทําให�มีคลื่นเหลือท้ิงว;างไว� แต;ผมก็เห็น



 ๕ 
 

สอดคล�องด�วยว;าเม่ือมติยังคงมีผลทางกฎหมายก็ต�องดําเนินการตามนั้น 
อย;างไรก็ตาม ถึงแม�ว;าจะใช�ราคาชนะการประมูลเปEนฐาน ก็จําเปEนต�องมีการ
คํานวณใหม;ตามปOจจัยและเง่ือนไขต;างๆ ท่ีเก่ียวข�องอย;างครบถ�วน เพ่ือให�เกิด
ความเปEนธรรม ยกตัวอย;างเช;น ปOจจัยทางเทคนิคเรื่องปริมาณคลื่นความถ่ี    
ท่ีจะต�องกันเปEนการ!ดแบนด!ปbองกันการรบกวน ซ่ึงคลื่นท่ีจะนําออกประมูลใน
ครั้งนี้มีปริมาณน�อยกว;าครั้งก;อน ดังนั้นสัดส;วนของคลื่นท่ีจะสูญเสียเปEนการ!ดแบนด!
จึงสูงมาก 

๒. ผมได�เคยให�ความเห็นต้ังแต;การออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยุกิจการเคลื่อนท่ี ย;าน ๘๘๕–๘๙๕/๙๓๐ – ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ! ว;า เห็นควร
มีข�อกําหนดในลักษณะของบทเฉพาะกาลท่ีเปCดให�การใช�คลื่นความถ่ีแถบเดิม
สําหรับการดําเนินมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปEนการชั่วคราวสามารถทําได� 
ซ่ึงหากบรรจุประเด็นดังกล;าวไว�ในประกาศนั้น อาจเปEนหลักประกันให�บริษัทฯ 
พิจารณาเข�าร;วมประมูลคลื่นความถ่ีแล�ว ดังนั้น ในร;างประกาศข�อ ๑๗ จึงเห็นควร
กําหนดยืนยันเจตนารมณ!การใช�คลื่นความถ่ีดังกล;าวเพ่ือรองรับการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการฯ ไว�ให�ชัดเจน 

๓. กรณีท่ีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ให�ความเห็นว;าการกําหนด
ระยะเวลาในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปEนเวลาท่ี
กระชั้นชิดเกินไป นั้น แม�ผมจะเห็นควรเร;งรัดการจัดประมูลในครั้งนี้ แต;ผมก็
เห็นว;าสมควรมีการขยายกรอบการดําเนินการในส;วนของวันสิ้นสุดการยื่น   
คําขอรับใบอนุญาต ออกไปได� โดยท่ีไม;กระทบต;อกําหนดวันประมูล ท้ังนี้ 
เพ่ือให�บริษัทฯ และผู�ประกอบการรายอ่ืนมีระยะเวลาเพียงพอในการเตรียมการ
เพ่ือเข�าร;วมการประมูล ไม;ให�เกิดข�อขัดข�องจากการท่ีมีระยะเวลาเตรียมการ 
ไม;เพียงพอ” 

 
ประธาน  ได�กล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปCดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.  
 
          


