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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๖/๒๕๕๗ 
วันอังคารที ่๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๐ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาค

ประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๖ (คณะอนุกรรมการการพัฒนา ฯ , คท.) เล่มที่ ๑    
 ๓.๒ รายงานการใช้ประโยชน์และความขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน (จท.) นอกเล่ม 
 ๓.๓ ค าสั่งยกค าขอก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทาง

ปกครองไว้ชั่วคราวก่อนการพิพากษา และไม่รับค าฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา คดีหมายเลข
ด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บมจ. กสท) ผู้ฟ้อง
คดี กับ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๓ (มท.) นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

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

 ๔.๒ แผนปฏิบัติการทางด้านโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คณะอนุกรรมการ
โทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๓ บริษัท จีเนียสโซลูชั่น จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ขอ
ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ (วาระต่อเนื่อง) (ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๔ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ของ บริษัท เทสโก้ โมบายล์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๕  บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด ขอยุติและหยุดการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dail-Up Modem) (ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 

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

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



 
 

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

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

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

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

 ๔.๑๒ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (ชท.) เล่มที่ ๒ 

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

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

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

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

 ๔.๑๗ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ชท.)    
เล่มที่ ๒ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 ๔.๑ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมการและด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz    
(ปท. ๑) นอกเล่ม 

 ๔.๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... (จท.) นอกเล่ม 

 ๔.๓ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 
....(จท.) นอกเล่ม 

 ๔.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗) (วท.) เล่มที่ ๓  



 
 

 ๔.๕ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าและข้อเสนอการก าหนดระยะเวลาใช้
งานของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (นท.) เล่มที่ ๓   

 ๔.๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท      
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ชท.) เล่มที่ ๓ 

 ๔.๗ ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ขออนุญาตน าเข้าและยกเว้นการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (คท.) เล่มที่ ๓ 

 ๔.๘ นางสาวปิยะรัตน์ แซ่ฉิ่ง ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กรณีผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าโดยก าหนดระยะเวลาการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และยึดค่าบริการคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ (รท.) นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๕.๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ที่เป็น
อัตราอ้างอิง พ.ศ. ... (ชท.) นอกเล่ม  

 ๕.๒ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขระหว่าง บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีกับ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กทค. ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกี่ยวกับการด าเนินการต่อกรณีคลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ) นอกเล่ม 

 ๕.๓ แนวทางการด าเนินคดีปกครอง (มท.) นอกเล่ม 

 ๕..๔ การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร (ส่วนงาน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องอาจ เรืองรุ่งโสม) นอกเล่ม 

 ๕.๕ กรอบระยะเวลาการด าเนินงานเพ่ือการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz (ปท. ๒)     
นอกเล่ม 

 ๕.๖ รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(คณะท างานเพ่ือรายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ) 
นอกเล่ม 

 

 


