รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอาทิตยที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห.องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
___________________________
ผู.เข.าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ มะลิสุวรรณ
รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน$
นายประวิทย$ ลี่สถาพรวงศา
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

กรรมการ ทําหนาที่ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ กสทช.
เลขานุการ

ผู.ไมเข.าประชุม
๑. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน$
๒. พลโท ดร. พีระพงษ$ มานะกิจ
๓. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ$นันท$

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู.เข.ารวมประชุม
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์ วิทยาพันธุ$

เลขานุการ กสทช.

เจ.าหน.าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก5กเกียรติกุล
๒. นายบุญยิง่ โหมดเทศน$
๓. นางอรุณ วงศ$ศิวะวิลาส
๔. นางนภาพร เก:งสาร

ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส:วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส:วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม

๒
ผู.ชี้แจง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายก:อกิจ ด:านชัยวิจิตร
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท$
นางธีตานันตร$ สีวะรา

๖. นายประถมพงศ$ ศรีนวล

รองเลขาธิการ กสทช.
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
ผูอํานวยการส:วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม
ผูอํานวยการส:วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
๑. นายประเทศ ตันกุรานันท$
๒. Mr. Rajiv Bawa
๓. Mrs. Randi Heirung
๔. Mr. Magne Pettersen
๕. นายรวีพันธ$ พิทักษ$ชาติวงศ$
๖. นายนฤพนธ$ รัตนสมาหาร
๗. นางสาวพัชราภา อินทราพิเชฐ
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
๑. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค$
๒. นายฮุย เว็ง ชอง
๓. นายวีรวัฒน$ เกียรติพงษ$ถาวร
๔. นายปรัธนา ลีลพนัง
๕. นายธีร$ สีอัมพรโรจน$
๖. นายอุทัย เพ็ญรัตน$
๗. นายสุเทพ เตมานุวัตร$
๘. นายอนันต$ เอกวงศ$วิริยะ
๙. นายอเนก พนาอภิชน
๑๐. นายอนันต$ แกวร:วมวงศ$
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ประธาน

กล:าวเปVดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ

วันนี้ที่ตองเชิญกรรมการทุกท:านมาประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เนื่องจากเมื่ อช:ว งเชาวัน นี้ สํ านั กงาน กสทช. ไดจัดการประมู ลคลื่ นความถี่ สําหรับ กิจ การโทรคมนาคม
ย:าน ๑๘๐๐ MHz รวมจํานวน ๙ ใบอนุญาต ขนาดความถี่ใบละ ๕ MHz ซึ่งมีผูเขาร:วมการประมูลครั้งนี้
จํา นวน ๒ ราย ไดแก: บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด โดยการ
ประมูลไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอใหสํานักงาน กสทช. ไดนําเสนอผลการประมูลดังกล:าวใหที่ประชุม กสทช. ทราบ
เพื่อดําเนินการใหเป_นไปตามภาคผนวก ข (กฎการประมูล) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ /๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz ดังกล:าวต:อไป
ซึ่งในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะไดมีการประชุม กสทช. เพื่อพิจารณารับรองผลการประมูลก:อนที่จะ
ประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลใหทราบเป_นการทั่วไป
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.
– ไม:มี –

ระเบียบวาระที่ ๓ :

รายงานผลการดําเนินงาน
– ไม:มี –

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อทราบ
– ไม:มี –

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : ผลการประมูลคลื่นความถี่ยาน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตให.ใช.คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ /
๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz : คณะทํางานเพื่อดําเนินการประมูลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบผลการประมูลคลื่นความถี่ ย:าน ๑๘๐๐ MHz และประกาศผลการประมูล
ณ วันที่การประมูลคลื่นความถี่สิ้นสุด (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) ตามภาคผนวก ข
(กฎการประมูล) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$และวิธีการอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ /๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz
ของผู ชนะการประมู ล จํ านวน ๒ ราย ไดแก: บริ ษัท ดี แทค ไตรเน็ ต จํ ากั ด และ
บริษัท แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด ซึ่งผูชนะการประมูลทั้ง ๒ รายไดลงนาม
รับรองราคาสุดทายที่เสนอเรียบรอยแลว จํานวน ๒ ชุดคลื่นความถี่ จํานวนเงินทั้งสิ้น
๒๕,๐๒๒ ลานบาท ดังนี้

๔
๑. บริษัท แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด เสนอราคารวม ๑๒,๕๑๑ ลานบาท
เปนผูชนะการประมูลจํานวน ๑ ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 1 รวม 2 x ๕ MHz
ในช)วงความถี่วิทยุ 1740 - 1745 MHz คู)กับ 1835 - 1840 MHz
๒. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เสนอราคารวม ๑๒,๕๑๑ ลานบาท เปนผูชนะ
การประมูลจํานวน ๑ ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 2 รวม 2 x ๕ MHz ในช)วงความถี่วิทยุ
๑๗๔๕ – ๑๗๕๐ MHz คู:กับ ๑๘๔๐ – ๑๘๔๕ MHz
ทั้ ง นี้ ใหสํา นั ก งาน กสทช. นํา ผลการประมู ล คลื่ น ความถี่ ย: า น ๑๘๐๐ MHz
ดังกล:าวขางตนเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณารับรองผลตามขอ ๑๐ (๕)
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$ และวิธี การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ สําหรั บกิ จการ
โทรคมนาคม ย:าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ /๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz ก:อนแจงผลการประมูล
ใหแก:ผูเขาร:วมการประมูลทุกรายทราบ และประกาศรายชื่อผูชนะการประมูล
ใหทราบเป_นการทั่วไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่ย:าน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ
กสทช. เรื่อ ง หลัก เกณฑ$แ ละวิธีก ารอนุญ าตใหใชคลื่น ความถี่สํา หรับ กิจ การ
โทรคมนาคม ย:าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ /๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz

ประธาน

ไดกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปVดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

