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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒ 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 ๒/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นอกเล�ม 
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ3 ๒๕๕๙ (ระเบียบ

วาระท่ี ๕.๖)  นอกเล�ม 
 ๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กุมภาพันธ3 ๒๕๕๙ 

(ระเบียบวาระท่ี ๕.๑)  นอกเล�ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙-๒/๒๕๕๙ (สDวนงานเลขานุการ 

กทค.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชJงานสื่อสารผDานดาวเทียมตDางชาติ

ชนิดชั่วคราวประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔๘ รายการ (ปท.๑) (เล�ม ๑)    
 ๓.๓ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด แจJงการแปรสภาพเปNนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชJชื่อใหมD

คือบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (ปท.๑) (เล�ม ๑)    
 ๓.๔ คําสั่งศาลปกครองกลางไมDรับคําฟQองไวJพิจารณา และใหJจําหนDายคดีออกจากสารบบความ 

ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๑๑๒/๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงท่ี ๑๖๓/๒๕๕๙ ระหวDาง     
บริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผูJฟQองคดี กับ กสทช. ผูJถูกฟQองคดีท่ี ๑ และ กทค. ผูJถูกฟQอง
คดีท่ี ๒ (มท.) (เล�ม ๑)    

 ๓.๕ คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดํา
ท่ี ๒๑๔๕/๒๕๕๘ (มท.) (เล�ม ๑)    

 ๓.๖ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบตDอตลาดท่ีเก่ียวขJองภายหลังการควบรวม
กิจการ ระหวDางบริษัท แอดวานซ3 ไวร3เลส เน็ทเวอร3ค จํากัด และบริษัท ซุปเปอร3บรอด
แบนด3 เน็ทเวอร3ค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๓ ปW ๒๕๕๘ (วท.) (เล�ม ๑)    

 ๓.๗ รายงานผลการพิจารณาใหJความเห็นชอบคําขอใชJสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ3
และวิธีการเก่ียวกับการใชJสิทธิในการปZกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทDอ หรือติดต้ังอุปกรณ3
ประกอบใดในการใหJบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ3สิทธิแหDงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) 
ครั้งท่ี ๓๘-๔๐/๒๕๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) (วท.) (เล�ม ๑)    

 ๓.๘ บันทึกแกJไขเ พ่ิมเติมสัญญาการใชJโครงสรJาง พ้ืนฐานโทรคมนาคมรDวมกันครั้ ง ท่ี  ๖       
ระหวDาง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด (ชท.)  (เล�ม ๑)  

 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การขออนุญาตใชJคลื่นความถ่ียDาน ๑๘๐๐ MHz (Upper Band) ในการใหJบริการ LTE ของ

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ปท.๑) (เล�ม ๒)    
 ๔.๒ การชําระคDาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม ประจําปW ๒๕๕๔ 

เพ่ิมเติม (ปท.๑) (เล�ม ๒)   
 ๔.๓ บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๔๙/๐๐๑ (ปท.๒) (เล�ม ๒)   
 ๔.๔ บริษัท เมทราไบต3 ดาตJาเซ็นเตอร3 จํากัด ขอใหJบริการ Virtual Private Server (VPS) 

ภายใตJใบอนุญาตการใหJบริการอินเทอร3เน็ตแบบท่ีหนึ่ง (ปท.๒) (เล�ม ๒)   
 ๔.๕ บริษัท โมบาย ชัวร3 จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท3แบบสั้น ๔ หลัก (จท.) (เล�ม ๒)   
 ๔.๖ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน3 จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท3แบบสั้น  

๔ หลัก (จท.) (เล�ม ๒)   
 ๔.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท3แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๙ ของบริษัท ยู ซิต้ี จํากัด 

(มหาชน) (จท.) (เล�ม ๒)   
 ๔.๘ สรุปผลการรับฟZงความคิดเห็นสาธารณะตDอ (รDาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออก

ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผDานระบบอินเทอร3เน็ต (คท.) (เล�ม ๒)  
 ๔.๙ กําหนดผูJรับมอบอํานาจ ผูJรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลข

ดําท่ี ๕๙/๒๕๕๙ (มท.) (เล�ม ๒)   
 ๔.๑๐ กําหนดผูJรับมอบอํานาจ ผูJรับผิดชอบคดีแทน และแนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครอง

กลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๑๐๔/๒๕๕๘ ระหวDางกองบัญชาการกองทัพไทย ผูJฟQองคดี กับ
สํานักงาน กสทช. ผูJถูกฟQองคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผูJถูกฟQองคดีท่ี ๒ (มท.) (นอกเล�ม)   

 ๔.๑๑ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บคDาบริการลDวงหนJาของบริษัท เดอะ ไวท3สเปซ จํากัด 
(นท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๒ (รDาง) แกJไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ3และวิธีการเก่ียวกับการใชJสิทธิในการปZกหรือ  
ต้ังเสา หรือเดินสาย วางทDอ หรือติดต้ังอุปกรณ3ประกอบใดในการใหJบริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... (วท.) (เล�ม ๒)    

 ๔.๑๓ บันทึกแกJไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวDางบริษัท    
แอดวานซ3 ไวร3เลส เน็ทเวอร3ค จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๔ สัญญาการเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคม ระหวDางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ทริปเปnลที บรอดแบนด3 จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๓)   

 ๔.๑๕ สัญญาการเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคม ระหวDาง บริษัท ทริปเปnลที บรอดแบนด3 จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๓)   

 ๔.๑๖ ขJอเสนอการเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ3 จํากัด (ชท.) (เล�ม ๓)   
 ๔.๑๗ ขJอเสนอการเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคมของบริษัท โอทาโร เวิลด3 คอร3ปอเรชั่น จํากัด

(ชท.) (เล�ม ๓)    
 ๔.๑๘ บันทึกแกJไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตDอโครงขDายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวDางบริษัท แอด

วานซ3 ไวร3เลส เน็ทเวอร3ค จํากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) (เล�ม ๓)    



 ๔.๑๙ นางสาวนุชนารถ ต้ังเสริมวงศ3 รJองเรียน บริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปZญหาการใหJ
ขJอมูลไมDถูกตJอง ไมDครบถJวน (รท.) (เล�ม ๓)    

 ๔.๒๐ เรื่องรJองเรียนของนายจุมพล จันทร3หอม รJองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ
ปZญหาถูกเรียกเก็บคDาบริการในระหวDางระงับบริการ (รท.) (เล�ม ๓)     

 ๔.๒๑ การจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลDนข้ันสูง (บท.) (เล�ม ๓)   
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 


