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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

วันจันทร"ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห)องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๕๙    
  (นอกเล�ม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ บริษัท ไฟเบอร8วัน จํากัด แจBงการเปลี่ยนแปลงขBอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)   
 ๓.๒ บริษัท เค-แทรค อินเตอร8 จํากัด แจBงการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลและท่ีอยูKสํานักงาน    

แหKงใหญK (ปท.๒) (เล�ม ๑)     
 ๓.๓ บริษัท เดอะไวท8สเปซ จํากัด แจBงการเปลี่ยนแปลงขBอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)    
 ๓.๔ บริษัท อีเอสอาร8ไอ (ประเทศไทย) จํากัด แจBงการเปลี่ยนแปลงขBอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)     
 ๓.๕ บริ ษัท เวิลด8  เน็ท แอนด8  เซอร8วิ สเซส จํากัด แจBงการเปลี่ยนแปลงขBอมูลนิ ติ บุคคล                

(ปท.๒) (เล�ม ๑)     
 ๓.๖ บริษัท สปริ๊นท8 (ประเทศไทย) จํากัด แจBงการเปลี่ยนแปลงขBอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)     
 ๓.๗ บริษัท อีซ่ี ซิสเต็ม เทเลคอม จํากัด แจBงการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)    
 ๓.๘ รายงานการใหBบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท8เคลื่อนท่ี ประจําไตรมาส ๓ และ ๔ ปU 

๒๕๕๘ (จท.) (เล�ม ๑)     
 ๓.๙ คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดํา

ท่ี ๕๙/๒๕๕๙ (มท.) (เล�ม ๑)    
 ๓.๑๐ สัญญาการใชBบริการขBามโครงขKายโทรศัพท8เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหวKางบริษัท          

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ8 ไวร8เลส เน็ทเวอร8ค 
จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑)     

 ๓.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแกBไขปYญหาเรื่องรBองเรียน    
ตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการดําเนินการ      
เสร็จสิ้นแลBว (รท.) (เล�ม ๑)     

 ๓.๑๒ รายงานผลการดําเนินการไกลKเกลี่ยขBอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหวKางเดือนมกราคม 
๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ8 ๒๕๕๙ (รท.) (เล�ม ๑)    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท แพลท เนรา จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการใหBบริการอินเทอร8เน็ตแบบท่ีสาม (ปท.๑) 

(เล�ม ๒)     
 ๔.๒ บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จํากัด ขอตKออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสอง ท่ีไมKมีโครงขKายเป]นของตนเอง เพ่ือใหBบริการแพ็กเก็จสวิทซ8 (Private Packet 
Switched Service) และบริการสื่อสารผKานดาวเทียมท่ีใชBจานสายอากาศขนาดเล็ก       
เพ่ือใหBบริการจํากัดเฉพาะกลุKมบุคคลภายในประเทศ(Very Small Aperture Terminal 
(VSAT) หรือ Domestic VSAT) (ปท.๒)  (เล�ม ๒) 



 ๔.๓ การยกเลิกการใชBเลขหมายโทรศัพท8แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๒ ของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (จท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท8แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๐ ของบริษัท สวิทซ เฟลคซ 
เพลท-เมคค่ิง จํากัด (จท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๕ การคืนเลขหมายโทรศัพท8แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๐๙ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จํากัด (มหาชน) (จท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๖ แนวทางปฏิ บั ติการออกใบอนุญาตใหB ต้ั งสถานี วิทยุ คมนาคมสํ าหรั บ ใหBบริ การ
โทรศัพท8เคลื่อนท่ี (คท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๗ การไฟฟnาสKวนภูมิภาค ขออนุญาตใชBเครื่องวิทยุคมนาคม และนําเขBาเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือ
การทดลองทดสอบ Proof of Concept (PoC) ผKานโครงขKายมิเตอร8อัจฉริยะ (Advance 
Metering Infrastructure : AMI) ในโครงการพัฒนาระบบโครงขKายไฟฟnาอัจฉริยะ (Smart 
Grid) (คท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๘ การใหBความเห็นชอบแบบสัญญาใหBบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงินของบริษัท เดอะ 
ไวท8สเปซ จํากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหBบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ (มท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๙ การพิจารณาทบทวนและเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง และคําวินิจฉัย
อุทธรณ8คําสั่งเลขาธิการ กสทช. ท่ีกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองกรณีบริษัท แอดวานซ8 
อินโฟร8 เซอร8วิส จํากัด(มหาชน) ไมKปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ8 และวิธีการ
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม (มท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๐ นางสาวณัฐวรรณ เพ็งวัน รBองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปYญหาใชBบริการ
โทรศัพท8เคลื่อนท่ีแบบชําระคKาบริการลKวงหนBาถูกยึดเงินคงเหลือในระบบและถูกยกเลิก
บริการ (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๑ (รKาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ยKานความถ่ี ๒๑๗๐-
๒๖๑๗๕ กิโลเฮิรตซ8 (kHz) (คภ.) (เล�ม ๒)  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การอุทธรณ8คําพิพากษาศาลปกครองคดีหมายเลขดําท่ี ๘๑๘/๒๕๕๖ (มท.) (นอกเล�ม) 
  
 


