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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งที ่๓๓/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ การศึกษาความต้องการเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (จท.) (เล่ม ๑)   
 ๓.๒ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวม

กิจการ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ซุปเปอร์บรอด
แบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด (วท.) (เล่ม ๑)  

 ๓.๓ การแก้ไขข้อเสนอการใช้โครงสร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการใช้บริการฯ ของบริษัท แอดวานซ์      
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (ชท.) (เล่ม ๑)   

 ๓.๔ ผลการศึกษาตามโครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม            
ของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband)        
(นท.)  (เล่ม ๑) 

 ๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  
ตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มีการด าเนินการ     
เสร็จสิ้นแล้ว (รท.) (เล่ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์
ประจ าที่เพ่ิมเติม (จท.) (เล่ม ๑) 

 ๔.๒ การขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่และประสงค์จะใช้สัญญาณเรียกขาน
เดิมกรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน (คท.) (เล่ม ๑) 

 ๔.๓ กรุงเทพมหานคร ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๓๘๐-๓๙๙.๙ MHz จ านวน ๒๘ 
คู่ (๕๖ ความถี่) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในโครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล 
(Digital Trunked Radio System : DTRS) (คท.) (เล่ม ๑) 

 ๔.๔ การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๖๔๑/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดง
ที ่๒๕๙๓/๒๕๕๘ (มท.) (เล่ม ๑)  



 ๔.๕ ค าพิพากษาคดีปกครองและแนวทางการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง จ านวน ๒ คดี 
ดังนี้ ๑. คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๘๕๘/๒๕๕๔, ๒๕๒/๒๕๕๖ ระหว่างบริษัท แอนวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเลขาธิการ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ๒.คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๔, ๓๑๑๗/๒๕๕๕ 
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (มท.) (เล่ม ๑)  

 ๔.๖ การด าเนินการกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) (เล่ม ๑)  

 ๔.๗ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการด าเนินคดี ในคดีปกครอง
หมายเลขด าท่ี ๑๙๓๓/๒๕๕๘ (มท.) (เล่ม ๒) 

 ๔.๘ แนวทางการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๑๖๕๑/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กทค. ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และบริษัท 
ดิจิตอลโฟน จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕ (มท.) (เล่ม ๒) 

 ๔.๙ การแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี - สฟ. 
ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ชท.) (เล่ม ๒)  

 ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนของนายพีรพงษ์ คงธนาสมบูรณ์ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีคุณภาพตามที่ได้     
โฆษณาไว้ (รท.) (เล่ม ๒)   

 ๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่        
ย่านความถ่ี ๕๗ - ๖๖ GHz (V-band) จ านวน ๒ ฉบับ (คภ. , ทท. , คท.) (เล่ม ๒)   

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 


