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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลกระทบและการแก้ไขปัญหากรณีโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้้าใยแก้วเส้นทาง Asia 

America Gateway (AAG) เกิดความช้ารุดเสียหาย (ปท. ๑) เล่มท่ี ๑  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กรณีการให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติตามข้อ

สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ข้อ ๘.๒.๒ (มท.) เล่มที่ ๑  
 ๔.๒ การบังคับใช้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้ารายงานบัญชีแยกประเภทใน

กิจการโทรคมนาคม กรณีการจัดท้าและน้าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๔ (มท. , นท.) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๓ การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท เรียล มูฟ จ้ากัด และ 
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ้ากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๔ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด และ บริษัท เวิล์ด เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส จ้ากัด ตามประกาศ กทช.เรื่อง
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๔ ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๖ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - ลาว (JTC) ครั้งที่ ๕ ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) เล่มที่ ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
 ๔.๑ บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ขออนุญาตขยายระยะเวลาการให้บริการโทรศัพท์ประจ้าที่

นอกข่ายสายระบบ GSM ๙๐๐ MHZ (ปท. ๑) เล่มที่ ๑ 
 ๔.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จ้ากัด แจ้งแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บเงิน (Billing System)  

(ปท. ๑) เล่มที่ ๑ 
 ๔.๓ ข้อเสนอของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด (มหาชน) ในการประมูลคลื่นความถี่ 

๙๐๐ MHz (ปท. ๒) เล่มที่ ๑ 



 ๔.๔ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จ้ากัด ขอให้บริการ Cloud Computing 
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (ปท. ๒) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๕ บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จ้ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบที่หนึ่ง ขอ
ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ครั้งที่ ๒ (ปท. ๒)   เล่มที่ ๑ 

 ๔.๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บจ. เอ้าท์ ริช 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท. ๒) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๗ แนวทางการด้าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด้าที่ อ.๗๓๙/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ทีทีแอนด์
ที จ้ากัด (มหาชน) โดยบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ้ากัด ผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ          
ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (มท.) เล่มที่ ๒ 

 ๔.๘ ก้าหนดผู้รับมอบอ้านาจ ผู้รับผิดชอบด้าเนินคดี และให้ความเห็นชอบแนวทางการด้าเนินคดีใน
ศาลปกครอง คดีปกครองหมายเลขด้าที่ ๑๖๘๗/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 
(บมจ. ทีโอที) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) (มท.) เล่มที่ ๒ 

 ๔.๙ กรอบแนวทางการมอบอ้านาจในการด้าเนินการด้านสิทธิแห่งทาง (วท.) เล่มที่ ๒ 
 ๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ากัด 

(มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มที่ ๒ 
 ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด 

(มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ้ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มที่ ๒ 
 ๔.๑๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือปรับปรุงประกาศ กทช. จ้านวน ๒ ประกาศ เป็นร่างประกาศ 

กสทช. (ทท.) เล่มที่ ๒ 
 ๔.๑๓ การขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (บท.) เล่มที่ ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  


