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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒๒ มิถุนายน 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 ๘/๒๕๕๙ วันจันทร0ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นอกเล�ม 
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. นัดพิเศษครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  นอกเล�ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม ๑) 
๓.๒ บริษัท เคิร0ซ จํากัด แจDงการเปลี่ยนแปลงขDอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
๓.๓ บริษัท เอทูเน็ตเวิร0ค (ประเทศไทย) จํากัด แจDงการเปลี่ยนแปลงขDอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) 

(เล�ม ๑) 
๓.๔ รายงานการตรวจสอบใหDบริการโทรศัพท0 เคลื่ อน ท่ีและรายละเ อียดผูD ใชDบริการ

โทรศัพท0เคลื่อนท่ีของบริษัท แอดวานซ0 อินโฟร0 เซอร0วิส จํากัด (มหาชน) และ ผลการ
ดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการเปลี่ยนผOานการใชDคลื่นความถ่ี ๙๐๐ 
MHz (ดท.) (เล�ม ๑) 

๓.๕ การเรียกเก็บเงินรายไดDเบ้ืองตDนข้ันตํ่าจากการใหDบริการในชOวงคุDมครองผูDใชDบริการของ 
บริษัท แอดวานซ0 อินโฟร0 เซอร0วิส จํากัด (มหาชน) (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการตามมาตรการคุDมครองผูDใชDบริการเปUนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการใหDบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ี , นท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาปXดการใหDบริการวิทยุ

คมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Mobile ระบบ Analog ยOานความถ่ี ๘๐๐ MHz    
(ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๔.๒ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร0แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอเพ่ิมบริการโทรศัพท0ระหวOาง
ประเทศและบริการเสริมภายใตDใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) 
(เล�ม ๑) 

 ๔.๓ การพิจารณาอนุญาตใหDบริการขายสOงบริการภายใตDใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(ปท.๒) (เล�ม ๑)  

 ๔.๔ การขอรับใบอนุญาตการใหDบริการอินเทอร0เน็ตแบบท่ีหนึ่ง และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท วันโอวัน โกลเบ้ิล จํากัด (ปท.๒) (เล�ม ๑)  

 ๔.๕ การยกเลิกการใชDเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๑๕ ของสํานักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแหOงชาติ (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ การคืนเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๐ ของบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย 
จํากัด (จท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๕๑ ของบริษัท แลนด0แอนด0รีสอร0ท 
จํากัด (จท.) (เล�ม ๑)  

 ๔.๘ แนวทางปฏิ บั ติการออกใบอนุญาตใหD ต้ั งสถานี วิทยุ คมนาคมสํ าหรั บ ใหDบริ การ
โทรศัพท0เคลื่อนท่ี (คท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ สภากาชาดไทย ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหมO ยOาน VHF จํานวน ๕ ความถ่ี (คท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๐ การไฟฟhาสOวนภูมิภาค ขออนุญาตใชDเครื่องวิทยุคมนาคม และนําเขDาเครื่องวิทยุคมนาคม   
เพ่ือการทดลองทดสอบ Proof of Concept (PoC) ผOานโครงขOายมิเตอร0อัจฉริยะ 
(Advance Metering Infrastructure : AMI) ในโครงการพัฒนาระบบโครงขOายไฟฟhา
อัจฉริยะ (Smart Grid) (คท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๑ (รOาง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน0 และกิจการโทรคมนาคม
แหOงชาติ (กสทช.) เรื่อง การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลOน (ฉบับท่ี ๒) (คท.) 
(เล�ม ๑) 

 ๔.๑๒ สํานักงานตํารวจแหOงชาติ ขออนุญาตใชDคลื่นความถ่ี ๘๑๔-๘๑๙ / ๘๕๙-๘๖๔ MHz เพ่ือ
ภารกิจปhองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
(National Mobile Broadband Network for Public Protection and Disaster Relief 
(PPDR)) ในการดําเนินโครงการจัดหาและติดต้ังระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะท่ี ๑ (คท.) 
(เล�ม ๑) 

 ๔.๑๓ กําหนดผูDรับมอบอํานาจ ผูDรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลข
ดําท่ี ๒๙/๒๕๕๙ (มท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ การใหDความเห็นชอบแบบสัญญาใหDบริการโทรคมนาคมโทรศัพท0เคลื่อนท่ี TOT3G ประเภท
เก็บคOาธรรมเนียม และคOาบริการลOวงหนDาของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (มท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๕ การแกDไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ0การเปรียบเทียบคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๖ ขDอเสนอการใชDโครงขOายโทรคมนาคมของบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๗ การใชDเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร0ท่ีใชDติดต้ังในรถยนต0 (Vehicle Radar) ยOานความถ่ี

วิทยุ ๒๒.๐๐ – ๒๖.๖๕ GHz (ทท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๘ นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล รDองเรียนบริษัท แอดวานซ0 อินโฟร0 เซอร0วิส จํากัด (มหาชน) กรณี

ประสบป}ญหาไดDรับความเดือดรDอนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๙ นางสาวบูรณ0ธิดา ปุญญศึกษากร รDองเรียนบริษัท แอดวานซ0 ไวร0เลส เน็ทเวอร0ค จํากัด 

(AWN) กรณีประสบป}ญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพท0เคลื่อนท่ีไมOดี ไมOสามารถ     
ใชDบริการไดDอยOางปกติ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๒๐ เรื่องรDองเรียนของนางสาววัลลี หอกันยา รDองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ
ป}ญหาการคิดคOาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๒๑ นายกิตติ บรรเจิดกรพันธุ0 รDองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบป}ญหาถูกเรียกเก็บคOาบริการอินเทอร0เน็ตผOานโทรศัพท0เคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๒๒ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรOวมทางเทคนิควOาดDวยการประสานและจัดสรรความถ่ี
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้ง ท่ี ๒๙ ในประเด็นดDานกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) (เล�ม ๒) 

 



 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การปรับปรุงเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการโอนยDายผูDใหDบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีของผูDใชDบริการ

ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ0บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท0เคลื่อนท่ี (จท.)       
นอกเล�ม 

 ๕.๒ พิจารณาอุทธรณ0คําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณี
บริษัท แอดวานซ0 ไวร0เลส เน็ทเวอร0ค จํากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท      
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร0แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ไมOปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ0บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท0เคลื่อนท่ี และเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการ
โอนยDายผูDใหDบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีของผูDใหDบริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ0
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท0เคลื่อนท่ี (MNP Porting Process Manual) (มท., จท.) 
นอกเล�ม 

 ๕.๓ ผูDมีหนDาท่ีจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมขอขยายระยะเวลานําสOง
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป�บัญชี ๒๕๕๘ (นท.) นอกเล�ม 

 ๕.๔ แนวทางการกํากับดูแลอัตราคOาบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ียOาน ๒.๑ GHz    
คลื่นความถ่ียOาน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ียOาน ๙๐๐ MHz (นท.) นอกเล�ม   

  

 


