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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม 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 ๖/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นอกเล�ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ (ส:วนงานเลขานุการกทค.) (เล�ม ๑)  
 ๓.๒ บริษัท เทสโก? โมบายล@ (ประเทศไทย) จํากัด แจ?งการเปลี่ยนแปลงข?อมูลนิติบุคคล (ปท.๒) 

(เล�ม ๑)  
 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๙ เก่ียวกับการให?ความเห็นชอบแบบสัญญาให?บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงินของ
บริษัท เดอะ ไวท@สเปซ จํากัด (มท.) (เล�ม ๑)  

 ๓.๔ คําสั่งอนุญาตให?บริษัท แอดวานซ@ อินโฟร@ เซอร@วิส จํากัด (มหาชน) ถอนคําฟPองและให?
จําหน:ายคดีออกสารบบความ ในคดีปกครองคดีหมายเลขดําท่ี ๔๐๖/๒๕๕๙ (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๕ การนําส:งสําเนาสัญญาบริการข?ามแดนระหว:างประเทศของบริษัท แอดวานซ@ ไวร@เลส     
เน็ทเวอร@ค จํากัด กับบริษัทซ่ึงเปSนผู?ให?บริการในต:างประเทศจํานวน ๗ บริษัท (มท.)      
(เล�ม ๑)  

 ๓.๖ รายงานผลการให?ความเห็นชอบคําขอใช?สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ@และวิธีการ
เก่ียวกับการใช?สิทธิในการปXกหรือต้ังเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ๑-๒/๒๕๕๙ เดือนมกราคม 
๒๕๕๙) (เล�ม ๑)   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด ขออนุญาตเพ่ิมจุดเชื่อมต:อระหว:างประเทศโดยตรง ท่ีบริเวณ

อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สําหรับการให?บริการวงจรเช:าส:วนบุคคลระหว:างประเทศ 
และบริการวงจรเช:าเสมือนส:วนบุคคลระหว:างประเทศ ภายใต?ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) (เล�ม ๑)  

 ๔.๒ บริษัท แอดวานซ@ ไวร@เลส เน็ทเวอร@ค จํากัด นําส:งแผนความรับผิดชอบต:อสังคม (CSR) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ (ปท.๑) (เล�ม ๑)  

 ๔.๓ การปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ@การอนุญาตให?ใช?เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช?เทคโนโลยี 
Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN) ย:าน
ความถ่ีวิทยุ ๕ GHz (ปท.๒) (เล�ม ๑)  

 ๔.๔ ทบทวนมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ และมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ (ปท๒) (เล�ม ๑)  



 ๔.๕ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส:งคืนเลขหมายโทรศัพท@สําหรับบริการโทรศัพท@ประจําท่ี 
(จท.) (เล�ม ๑)  

 ๔.๖ การใช?และค:าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท@แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๕๙ ของ
สํานักงานเทศบาลนครราชสีมา สํานักวานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ@ สํานักงานเทศบาลเมือง
มหาสารคามและสํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ: (จท) (เล�ม ๑)  

 ๔.๗ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม: และมหาวิทยาลัยขอนแก:น ขออนุญาตขยาย
ระยะเวลาการใช?คลื่นความถ่ี เพ่ือใช?ติดต:อสื่อสารในราชการ (คท.) (เล�ม ๑)  

 ๔.๘ การกําหนดสัญญาณเรียกขานสําหรับสถานีวิทยุสมัครเล:นผ:านดาวเทียม (คท.) (เล�ม ๑)  
 ๔.๙ การขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุสมัครเล:นควบคุมข:ายประจําจังหวัดตาก (คท.) (เล�ม ๑)  
 ๔.๑๐ สัญญาการขายส:งบริการโทรศัพท@เคลื่อนท่ีระหว:างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) (มท.) (เล�ม ๒)  
 ๔.๑๑ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด?านกฎหมาย กสทช. เก่ียวกับการพิจารณา

อุทธรณ@คําสั่งกําหนดปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณีบริษัท แอดวานซ@ อินโฟร@ 
เซอร@วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)        
ไม:ปฏิบัติให?ถูกต?องตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของค:าบริการโทรคมนาคมสําหรับ
บริการโทรศัพท@เคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (มท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๒ แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๒๒๒๗/๒๕๕๘ ระหว:างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู?ฟPองคดี กับ กทค. ผู?ถูกฟPองคดีท่ี ๑ กสทช. ผู?ถูกฟPองคดีท่ี ๒
(มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๓ แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๒๒๓๐/๒๕๕๘ ระหว:างบริษัท แอดวานซ@ 
อินโฟร@ เซอร@วิส จํากัด (มหาชน) ผู?ฟPองคดี กับ กสทช. ผู?ถูกฟPองคดี (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๔ การขอความเห็นชอบร:างสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหว:างประเทศ ระหว:าง 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท Smart Axiata  Co.,Ltd. (ประเทศ
กัมพูชา) และบริษัท MCI International, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๕ การกําหนดแบบของสัญญามาตรฐานการให?บริการโทรคมนาคม (บริการโทรศัพท@เคลื่อนท่ี) 
เพ่ือเปSนทางเลือกให?แก:ผู?รับใบอนุญาตนําไปใช?ประกอบกิจการ (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๖ การพิจารณาอุทธรณ@คําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณี
บริษัทแอดวานซ@ ไวร@เลส เน็ทเวอร@ค จํากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ 
เอช ยูนิเวอร@แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ไม:ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ@
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท@เคลื่อนท่ีและเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย?ายผู?ให?บริการ
โทรศัพท@เคลื่อนท่ีของผู?ให?บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ@บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท@เคลื่อนท่ี (MNP Porting Process Manual) (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๗ ขอให?พิจารณาข?อหารือเก่ียวกับการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมระหว:าง บริษัท แอมเน็กซ@ 
จํากัด กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ชท. , จท. , วท.) (เล�ม ๓)  

 ๔.๑๘ การยกเลิกการใช?บริการโครงข:ายโทรคมนาคม DWDM และบริการระบบ Probe ตาม
สัญญาการใช?โครงข:ายโทรคมนาคม ระหว:างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) (เล�ม ๓)  

 ๔.๑๙ การยกเลิกการใช?บริการตามสัญญาการใช?โครงข:ายโทรคมนาคม ระหว:างบริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) (เล�ม ๓)  



 ๔.๒๐ ข?อเสนอการใช?โครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร@คส@ จํากัด (ชท.) 
(เล�ม ๓)  

 ๔.๒๑ ร:างประกาศ กสทช เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช?อัตราค:าตอบแทนการเชื่อมต:อโครงข:าย
โทรคมนาคมท่ีเปSนอัตราอ?างอิง (ชท) (เล�ม ๓)  

 ๔.๒๒ นายวรดร โชคนิรภัย ให?บริการโดยบริษัท แอดวานซ@ ไวร@เลส เน็ทเวอร@ค จํากัด กรณีประสบ
ปXญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร@เน็ตผ:านโทรศัพท@เคลื่อนท่ี เลขหมาย ๐๖ ๒๓๓๗ ๕๙๙๗ 
และ ๐๖ ๒๓๒๓ ๙๙๗๐ (รท.) (เล�ม ๓)  

 ๔.๒๓ นายวรดร โชคนิรภัย ให?บริการโดยบริษัท แอดวานซ@ ไวร@เลส เน็ทเวอร@ค จํากัด กรณีประสบ
ปXญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร@เน็ตผ:านโทรศัพท@เคลื่อนท่ี เลขหมาย ๐๖ ๒๓๓๗ ๔๖๔๙
(รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๔ นางพยุง สิงห@เถ่ือน ร?องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร@แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กรณี
ประสบปXญหาได?รับความเดือดร?อนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๕ เรื่องร?องเรียนของนายชนะฤทธิ์ แย?มอุ:น ร?องเรียนบริษัท แอดวานซ@ ไวร@เลส เน็ทเวอร@ค 
จํากัด กรณีประสบปXญหาการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมใกล?บริเวณท่ีพักอาศัยของผู?ร?องเรียน 
(รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๖ เรื่องร?องเรียนของนายอภิชัย จันทร@แก?ว ร?องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปXญหา
เก่ียวกับการเติมเงินเข?าสู:ระบบ (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๗ นายประสงค@ เลิศรัตนวิสุทธิ์  ร?องเรียนบริษัท แอดวานซ@ ไวร@เลส เน็ทเวอร@ค จํากัด          
คิดค:าบริการเกินกว:าอัตราข้ันสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของค:าบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท@เคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ถูกคิดค:าบริการเกินเง่ือนไขแนบท?ายใบอนุญาตลดค:าบริการลงร?อยละ ๑๕ (รท.) (เล�ม ๓) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 


