
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

วันอาทิตย�ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู.เข.าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๓. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๔. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! ติดภารกิจ 
๒. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ ติดภารกิจไปต4างประเทศ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส4วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส4วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางนภาพร  เก4งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
 

๑. นายไตรรัตน!  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายก4อกิจ  ด4านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 



 ๒ 
 

๔. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม   
๕. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๖.   นางธีตานันตร!  สีวะรา ผู�อํานวยการส4วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม 
๗. นายประถมพงศ!  ศรีนวล ผู�อํานวยการส4วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม 
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
 

๑. Mrs. Alexandra Reich บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๒. Mr. Rajiv Bawa บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๓. Mr. Magne Pettersen บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๔. Ms. Randi Heirung  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๕. นายประเทศ  ตันกุรานันท! บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๖. นายรวีพันธ!  พิทักษ!ชาติวงศ! บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๗. นายนฤพนธ!  รัตนสมาหาร บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๘. นายเลิศรัตน!  รตะนานุกูล บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
๙. นางจุไรพร จ�อยเจริญ โชซี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล4าวเป[ดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 
 ขอให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอผลการประมูลคลื่นความถี่ย4าน ๙๐๐ MHz 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย4าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz  ให�ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณารับรองผลการประมูล เพ่ือจะได�
ดําเนินการประกาศผลผู�ชนะการประมูลต4อไป   
 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.   

 

– ไม4มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงาน 

 

– ไม4มี – 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

– ไม4มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : ผลการประมูลคล่ืนความถ่ีย�าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ

วิธีการอนุญาตให.ใช.คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๘๙๐ – ๘๙๕ /
๙๓๕ – ๙๔๐ MHz : คณะทํางานเพ่ือดําเนินการประมูลฯ วท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการประมูลคลื่นความถ่ี ย4าน ๙๐๐ MHz และประกาศผลการประมูล    

ณ วันท่ีการประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑) ตามภาคผนวก ข  
(กฎการประมูล) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย4าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 
โดยมีผู�ชนะการประมูล จํานวน ๑ ราย ได�แก4 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซ่ึงได�เสนอ
ราคาชุดคลื่นความถ่ีจํานวน ๑ ชุด คลื่นความถ่ีรวม 2 x ๕ MHz ในช�วงความถ่ีวิทยุ 
ย4าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz คู4กับ ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ราคารวม ๓๘,๐๖๔ ล!านบาท 
โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได�ลงนามรับรองราคาสุดท�ายท่ีเสนอเรียบร�อยแล�ว 

 ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําผลการประมูลคลื่นความถี่ย4าน ๙๐๐ MHz  
ดังกล4าวข�างต�นเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณารับรองผลตามข�อ ๑๐ (๕)  
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย4าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ก4อนแจ�งผลการประมูล
ให�แก4ผู�เข�าร4วมการประมูลทราบ และประกาศรายชื่อผู�ชนะการประมูลให�ทราบ
เปgนการท่ัวไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถ่ีย4าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย4าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 

 
ประธาน ได�กล4าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล4าวป[ดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.        
 
 


