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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นอกเลม 
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) คัดคานการนําคลื่นความถ่ีวิทยุ

ยาน ๙๐๐ MHz ท่ีอยูในการครอบครองของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไปจัดสรรใหม
(ปท.๑) เลม ๑ 

๓.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลนิติบุคคล (ปท.๑) เลม ๑ 
๓.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชงานสื่อสารผานดาวเทียมตางชาติ

ชนิดชั่วคราว จํานวน ๒๔๓ รายการ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ปท.๑) เลม ๑ 
๓.๔ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) รายงานผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ณ บานน้ําดิบ

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ปท.๑) เลม ๑ 
๓.๕ รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๘ (รท.) เลม ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การสิ้นสุดใบอนุญาตของบริษัท ไฟเบอรนาโน จํากัด ผูรับใบอนุญาตการใหบริการ

อินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศและบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขาย
เปนของตนเอง (ปท.๑) เลม ๑ 

 ๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสําหรับ
ใหบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Mobile ยานความถ่ี ๘๐๐ MHz (ปท.๑) 
เลม ๑ 

 ๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ขอขยายขายสื่อสารผานดาวเทียมตางชาติ     
เพ่ือใหบริการกับบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) (ปท.๑) เลม ๑   

 ๔.๔ บริษัท ดาตา มีเดีย เซ็นเตอร จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต         
แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/012/2557 (ปท.๒) เลม ๑  

 ๔.๕ บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับ
บริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม (จท.) เลม ๑ 

 ๔.๖ การยกเลิกและรับรองใหทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายประจําจังหวัด ตาม
ขอ ๔๑ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเลน (คท.) เลม ๑  

 ๔.๗ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม สําหรับการ
เชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) (คท.) เลม ๑ 



 ๔.๘  การพิจารณาแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) ของบริษัท เรียล 
มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ฉบับแกไข ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.) เลม ๑      

 ๔.๙ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช . กรณี 
บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) และบริษัท โทเท่ิล  แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ไมปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม (มท.) เลม ๑ 

 ๔.๑๐ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําท่ี อ.๑๐๕/๒๕๕๘ ระหวางบริษัท 
ทรู มูฟ จํากัด ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒
(มท.) เลม ๑ 

 ๔.๑๑ (ราง) คําชี้ขาดขอพิพาทการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) (ชท.) เลม ๒ 
 ๔.๑๒ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

กรณีประสบปญหาไมสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตตามท่ีไดแจงไว (รท.) เลม ๒ 
 ๔.๑๓ นางพิชชนันท สัจจกุลวนิชย รองเรียนบริษัท ไอ- โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบปญหาถูก

คิดคาบริการผิดพลาดจากการใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (รท.) เลม ๒ 
 ๔.๑๔ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร รองเรียนบริษัท แอดวานซ  ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด กรณีประสบ

ปญหาการคิดคาบริการ Call Center ๑๑๗๕ (รท.) เลม ๒  
 ๔.๑๕ รายงานผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปตอราง  

ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
โดยอา ศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไร เกินควร หรือ
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ พ.ศ. ... (รท. , มท.) เลม ๒  

 ๔.๑๖ รายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวตามประกาศ กสทช . เรื่องการกําหนด   
ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ .ศ. ๒๕๕๕ ประจําป 
๒๕๕๗  (คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามประกาศ กสทช . เรื่อง การกําหนดขอหามการ
กระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๕ , ดท.) เลม ๒ 

 ๔.๑๗  รายงานความคืบหนาการดําเนินงานทบ ทวนหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 
(คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี , ปท.๒) เลม ๒ 

 ๔.๑๘ รายงานความคืบหนาในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี, วท.) เลม ๒ 

 ๔๑๙ รายงานการศึกษาแนวทางการนําคลื่นความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใชสําหรับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  (คณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางการนําคลื่นความถ่ี ยาน ๒.๓ 
GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใชสําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม , คภ.) เลม ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  


