
Version 1 

Date 13/3/2557  time 13:40 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๗/๒๕๕๗ 
วันอังคารที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ -  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เล่มท่ี ๑ 
 ๓.๒ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๖๒ รายการ ของ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ปท.๑) เล่มท่ี ๑    
 ๓.๓ รายงานผลการประชุมเตรียมการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ ส าหรับการประชุมใหญ่

ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ (4th APT Preparatory Meeting 
for World Telecommunication Development Conference 2014: WTDC14-1) 
(ตย.) นอกเล่ม 

 ๓.๔  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาค
ประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๖ (คณะอนุกรรมการการพัฒนา ฯ , คท.) นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

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

ใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗) (วท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๓ การพิจารณาแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด มหาชน 

(นท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๔ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าและข้อเสนอการก าหนดระยะเวลาใช้

งานของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (นท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๕ การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 
๒๕๕๖ (มท.)   เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๖ ความคืบหน้าในการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  (คณะท างานตรวจสอบฯ , 
มท.) เล่มท่ี ๑ 



 
 

 ๔.๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  (ชท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๘ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ชท.)    เล่มท่ี ๑  

 ๔.๙ นางสาวปิยะรัตน์ แซ่ฉิ่ง ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กรณีผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าโดยก าหนดระยะเวลาการใช้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และยึดค่าบริการคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ (รท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๑๐ แผนปฏิบัติการทางด้านโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คณะอนุกรรมการ
โทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เล่มท่ี ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต  แบบที่หนึ่ง 

ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ (ปท.๒) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๒ บริษัท โรบอทิคส์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง (ปท.๒) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๓ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

พิเศษ ๔ หลัก (จท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๔ บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จ ากัด แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 

หมายเลข ๑๗๗๔  (จท.) เล่มท่ี ๒  
 ๔.๕ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๓๖๐ ของกองอ านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (จท.) เล่มท่ี ๒  
 ๔.๖ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก (จท.) 

เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๗ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงานจ านวน ๙ ราย (จท.) 

เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๘ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๔๑๗ ของมูลนิธิห่วงใยเยาวชน 

(จท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๙ ขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเดินทางศึกษาดูงานด้านการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและการใช้

งานคลื่นความถี่ภาคประชาชน ของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและ
ความถี่ภาคประชาชน (คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุฯ , คท. และ บท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๐ การจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับพนักงาน
และลูกจ้างของส านักงาน กสทช. (คท., บท.) เล่มท่ี ๒  

 ๔.๑๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗) (วท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๒ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 



 
 

  
 
 ๔.๑๓ บริษัท มิลคอม ซิสเต็มซ์ จ ากัด ขออุทธรณ์หรือขอพิจารณาท าค าสั่งใหม่หรือทบทวน 

(แล้วแต่กรณี) ค าสั่งเลขาธิการ กสทช. กรณีก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ประจ าปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ (มท. และ ปท.๒)        
เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๔ แนวทางการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ส.๑/๒๕๕๗ ระหว่างนางอนงค์ โศภิต
ภิญโญ ผู้ฟ้องคดีท่ี  ๑ นายต่วนกฤษ จันทนะ ผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ นายธีรพล ค าแก้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ 
นายวิภาค บุญอินทร์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (มท.)    
เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๕  การด าเนินการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นการอนุญาต สัปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 
๒๕๕๖ (มท.) นอกเล่ม 

 ๔.๑๖ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม (รสทช. พล.อ.ต.ดร ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ , วภ.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๗ ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (คท.) นอกเล่ม 
 ๔.๑๘ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กทค. เพ่ือจัดท านโยบายการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๗ 

(วท.) นอกเล่ม 
 ๔.๑๙ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๕๖ (วท.)     

นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ บริษัท ไทยคม จ ากัด มหาชน ขอเพ่ิมบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ปท.๑) นอกเล่ม 


