
Version 4 
Date 17/2/2557  time 15:26:40 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๕/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๐ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ - ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ นอกเล่ม 
 ๓.๒ รายงานการติดตามและก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล         

ย่านความถี่ ๒.๑ GHz ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ (คณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ ๒.๑ GHz) นอกเล่ม 

 ๓.๓ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๕๖)  (นท.)  นอกเล่ม 

 ๓.๔ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๔๘ รายการ ของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  (ปท.๑) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๕ รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอบรมหลักสูตร “USO และการพัฒนาสังคม” 
(ส่วนงานเลขานุการ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๔.๑ ความคืบหน้าในการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  (คณะท างานตรวจสอบฯ , มท.) เล่มที่ ๑ 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที ่๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติการทางด้านโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คณะอนุกรรมการ

โทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เล่มท่ี ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บริษัท จีเนียสโซลูชั่น จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ขอ

ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ (วาระต่อเนื่อง) (ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๒ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ของ บริษัท เทสโก้ โมบายล์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๓  บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด ขอยุติและหยุดการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dail-Up Modem) (ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๔ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด ขอยุติและหยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband  

(Dail-Up Modem)  (ปท.๒)    เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๕ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย (จท.) เล่มท่ี ๑ 



 
 

 ๔.๖ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓G กับ บริษัท ๓๖๕ กับ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (ดท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๗ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗) (วท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๘ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด มหาชน 
(นท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๙  การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.)   
เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัดกับบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  (ชท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (ชท.) เล่มที่ ๒ 

 ๔.๑๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัดกับบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด (ชท.) เล่มที่ ๒ 

 ๔.๑๓ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัดกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (ชท.) เล่มที่ ๒ 

 ๔.๑๔ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท  โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) (ชท.) เล่มที่ ๒ 

 ๔.๑๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  (ชท.) เล่มที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑ การอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๐๐๗/๒๕๕๓ (มท.)   
นอกเล่ม   

 ๕.๒ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช.         
เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่     
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ชท.) นอกเล่ม 

 ๕.๓ งบประมาณการประชาสัมพันธ์การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (ปท.๑) นอกเล่ม 

 ๕.๔ รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ความถี่ 
๑๘๐๐ MHz ต่อข้อเสนอของที่ปรึกษาสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเรื่อง Policy 
Objective for the 900 and 1800 MHz Spectrum Auction และ Strategic Options 
for Auctioning Concession Spectrum in Thailand (คณะอนุกรรมการเตรียมการ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz) นอกเล่ม 

 

  


