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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห*องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ สรุปผลการพิจารณาศึกษาเรื่องสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 

(สัมปทานดาวเทียมไทยคม) โดยคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตรC 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติ (ปท.๑)  (เล�ม ๑) 

 ๓.๒ บริษัท ดุสิตบัญชา คอรCเปอรCเรชั่น จํากัด แจGงการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล (ปท.๒)  
(เล�ม ๑) 

 ๓.๓ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด แจGงการเปลี่ยนแปลงขGอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)    
 ๓.๔ บริษัท โมบาย แอลทีอี จํากัด แจGงการเปลี่ยนแปลงขGอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)       
 ๓.๕ บริษัท แพคเน็ท อินเทอรCเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด แจGงการเปลี่ยนแปลงขGอมูลนิติบุคคล

(ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๖ บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จํากัด แจGงการเปลี่ยนแปลงขGอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑)       
 ๓.๗ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด แจGงการเปลี่ยนแปลงขGอมูลนิติบุคคล (ปท.๒)    

(เล�ม ๑) 
 ๓.๘ บริษัท เน็กซCเจ็น คอมมิวนิเคชั่น จํากัด แจGงการเปลี่ยนแปลงขGอมูลนิติบุคคล (ปท.๒)    

(เล�ม ๑)    
 ๓.๙ ขGอเสนอการใชGโครงสรGางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรUวมกันฉบับปรับปรุง ของบริษัท โทเท่ิล    

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๑) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท แอดวานซC ไวรCเลส เน็ทเวอรCค จํากัด ขอใชGเลขหมายโทรศัพทCแบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๑๔๘ หมายเลข ๑๑๔๙ หมายเลข ๑๑๗๕ และหมายเลข ๑๑๘๕ รUวมกับบริษัท 
แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด (มหาชน) (จท.) (เล�ม ๒)    

 ๔.๒ นางเกษสุดา อะกิยามา ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหมU ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมและ       
ใชGเครื่องวิทยุคมนาคม (คท.) (เล�ม ๒)    

 ๔.๓ กําหนดผูGรับมอบอํานาจ ผูGรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดี ในคดีปกครอง
หมายเลขดําท่ี ๕๕/๒๕๕๙ ระหวUางบริษัท ทรู คอรCปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูGฟYองคดี กับ 
กสทช. ผูGถูกฟYองคดี (มท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๔ การพิจารณาแบบสัญญาใหGบริการโทรคมนาคมของบริษัท ทีทีแอนดCที จํากัด (มหาชน) (บริการ
อินเทอรCเน็ต) ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหGบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(มท.) (เล�ม ๒)   



 ๔.๕ การพิจารณาใหGความเห็นชอบแบบสัญญาใชGบริการอินเทอรCเน็ต CAT ON Net CAT hinet 
CAT hotnet ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ฉบับแกGไขปรับปรุง ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหGบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.)    
(เล�ม ๒)   

 ๔.๖ การพิจารณาอุทธรณCคําสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําสั่งใหGบริษัท เรียลมูฟ จํากัด ระงับ
การกระทําท่ีฝaาฝbน หรือแกGไขปรับปรุงการใหGบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทCเคลื่อนท่ีใหG
ถูกตGองหรือเหมาะสม (มท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๗ สัญญาการขายสUงบริการโทรศัพทCเคลื่อนท่ีระหวUางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดาดGา ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๘ กรอบนโยบายการดําเนินการใชGสิทธิแหUงทาง ในปc ๒๕๕๙ (วท.) (เล�ม ๒)   
 ๔.๙ ขGอเสนอการใชGโครงขUายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปdลที บรอดแบนดC จํากัด (มหาชน) 

(ชท.) (เล�ม ๒)  
 ๔.๑๐ การขยายระยะเวลาการใชGอัตราคUาตอบแทนการเชื่อมตUอโครงขUายโทรคมนาคมท่ีเปfนอัตรา

อGางอิง (ชท.) (เล�ม ๒) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การขอใหGพิจารณากําหนดมาตรการใหGการคุGมครองผูGใชGบริการโทรศัพทCเคลื่อนท่ี ๙๐๐ MHz 

ใหGสามารถใชGบริการไดGอยUางตUอเนื่องของบริษัท แอดวานซC อินโฟรC เซอรCวิส จํากัด(มหาชน) 
(ปท.๑) (นอกเล�ม) 

 ๕.๒ ขGอเสนอของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรCแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ในการเขGาคุGมครอง
ผูGใชGบริการท่ีจะไดGรับผลกระทบจากการยุติการใหGบริการโทรศัพทCเคลื่อนท่ียUาน ๙๐๐ MHz 
(ปท.๑) (นอกเล�ม) 

 ๕.๓ แนวทางเก่ียวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการใหGเชUาเครื่องและอุปกรณCโทรคมนาคม
หรือการดําเนินการในลักษณะอ่ืนเปfนการเฉพาะรายท่ีสมควรจะเขGามาอยูUภายใตGการกํากับ
ดูแล (มท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๔ รายงานผลคําพิพากษาคดีหมายเลขดําท่ี ๒๒๑๘/๒๕๕๔ และคดีหมายเลขดําท่ี ๒๒๑๙/
๒๕๕๔ (มท.) (นอกเล�ม) 


