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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห*องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ บริษัท ทริปเป ลที โกลบอลเน็ท จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร4เน็ตเกตเวย4
 ระหว7างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร4เน็ต แบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข7ายเป@นของตนเอง          
 (ปท.๑) เล�ม ๑ 

 ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส7งรายงานบัญชีแยก
 ประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปEบัญชี ๒๕๕๗ (นท.) เล�ม ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการเคเบิลใต3น้ําระหว7างประเทศ (Submarine 

Cable) (ปท.๑) เล�ม ๑ 
 ๔.๒ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) เล�ม ๑ 
 ๔.๓ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพ่ิมบริการโทรศัพท4ประจําท่ีภายใต3ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) เล�ม ๑ 
 ๔.๔ บริษัท ไฮ อินเตอร4เน็ท จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร4เน็ตแบบท่ีสาม      

(ปท.๑) เล�ม ๑ 
 ๔.๕ การกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๘๔ แห7งพระราชบัญญัติองค4กรจัดสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน4 และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปท.๑) เล�ม ๑ 

 ๔.๖ บริษัท พีพีดับเบ้ิลยู เทรดด้ิง จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร4เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
(ปท.๒) เล�ม ๑ 

 ๔.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท4แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และ
การใช3หมายเลขดังกล7าวร7วมกันของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร4แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด (จท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๘ การยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท4แบบสั้น หมายเลข ๑๑๓๑ ของศาลากลางจังหวัด
นนทบุรีและองค4การบริหารส7วนจังหวัดนนทบุรี (จท.) เล�ม ๒  

 ๔.๙ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท4แบบสั้น ๔ หลัก จํานวน ๔ ราย (บริษัท วันทูวัน 
คอนแทคส4 จํากัด (มหาชน) , บริษัท ไทยสมายล4แอร4เวย4 จํากัด , บริษัท ทูนประกันภัย 
จํากัด มหาชน) และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จํากัด) (จท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๐ ยกเลิกให3องค4การคาธอลิค รีลิฟ เซอร4วิสเซส ใช3คลื่นความถ่ี ๖๗๗๒ กิโลเฮิรตซ4 (คท.) เล�ม ๒ 



  
 ๔.๑๑ แนวทางการดําเนินคดีปกครองจํานวน ๒ คดี ดังนี้ ๑.คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๑/๒๕๕๘ 

ระหว7างบริษัท แอดวานซ4 อินโฟร4 เซอร4วิส จํากัด (มหาชน) ผู3ฟ_องคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟ_อง
คดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๓ และ กทค. 
ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๔  ๒.คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๓/๒๕๕๘ ระหว7างบริษัท แอดวานซ4 ไวร4เลส 
เน็ทเวอร4ค จํากัด ผู3ฟ_องคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๒ 
เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๔ (มท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๒ แนวทางการดําเนินคดีปกครองจํานวน ๒ คดี ดังนี้ ๑.คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๖/๒๕๕๘  
  ระหว7างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ผู3ฟ_องคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๑ สํานักงาน  
  กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๔                                               
  ๒.คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๗/๒๕๕๘ ระหว7างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด  
  (มหาชน) ผู3ฟ_องคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๒  
  เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู3ถูกฟ_องคดีท่ี ๔ (มท.) เล�ม ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  
 


