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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. นัดพิเศษครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  

๒๕๕๘ นอกเลม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ ความคืบหนาเก่ียวกับการทบทวนการกําหนดคาธรรมเนียมในการโอนยายผูใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี (จท.) (เลม ๑)   
 ๓.๒ การรายงานสถานะการใชเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ

การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประจําป ๒๕๕๗ (จท.) (เลม ๑)   
 ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้ งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง ) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) 
ครั้งท่ี ๓๑-๓๔/๒๕๕๘ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘)  (วท.) (เลม ๑)  

 ๓.๔ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง ) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) 
ครั้งท่ี ๓๕-๓๗/๒๕๕๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘) (วท.) (เลม ๑)   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ คาใชจายในการเตรียมการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ระหวาง       
ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ และการหักเงินคืนสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ปณ. (ปท.๑) (เลม ๑)  

 ๔.๒ บริษัท ซิสเต็ม อินทิเกรชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) (เลม ๑)  

 ๔.๓ บริษัท วิทยุการบิน แหงประเทศไทย จํากัด ขอปรับประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ปท.๑) (เลม ๑)  

 ๔.๔ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด นําสงแผนความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  
ตามเง่ือนไขในการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน  ๑๘๐๐ MHz 
(ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๔.๕ การขออนุญาตนําเขาและใชอุปกรณวิทยุคมนาคมสําหรับโครงการวิจัยและพัฒนา       
อากาศยานไรนักบิน (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) (คท.) (เลม ๑) 



 ๔.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการ ยกเลิกการกําหนดใหบริ ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  
จํากัด (มหาชน) เปนผูมีอํานาจ เหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญในตลาดบริการเชื่อมตอโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือ สามารถเรียกถึงจุดปลายทางและไมตองปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ี
กําหนด (วท.) (เลม ๒) 

 ๔.๗ กําหนดผูรับมอบอํานาจ ผูรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดี ในคดีปกครอง
หมายเลขดําท่ี ๒๑๒๘/๒๕๕๘ (มท.) (เลม ๒) 

 ๔.๘ การพิจารณาเง่ือนไขการใหบริการอินเทอรเน็ตเก่ียวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา
และคาติดตั้งอุปกรณของบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด (มท.) (เลม ๒) 

 ๔.๙ ความเสียหายของหนวยงานรัฐ ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในการเปดประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนท่ียานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ท่ี บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยังไมสิ้นสุดการถือครอง (มท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๐ ขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) (เลม ๒)   

 ๔.๑๑ บันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวาง บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (ชท.) (เลม ๒)   

 ๔.๑๒ บันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวาง บริษัท     
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 
จํากัด (ชท.) (เลม ๒)  

 ๔.๑๓ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ .แจงวัฒนะ -  สฟ.หาดใหญ๑ ระหวางการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด           
(ชท.) (เลม ๒)   

 ๔.๑๔ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ .แจงวัฒนะ -  สฟ.หนองคาย ระหวางการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น  ไฮเวย จํากัด           
(ชท.) (เลม ๒)   

 ๔.๑๕ ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) 
(ชท.) (เลม ๒)   

 ๔.๑๖ นายนพรัตน ปทมะนาวิน รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปญหาถูกคิดคาบริการจากการใชบริการ Voice Mail Box (รท.) (เลม ๒)   

 ๔.๑๗ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ี
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -  มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๘ ในประเด็นดานกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) (เลม ๒)  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

  

    

  


