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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห*องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกเล�ม 
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  นอกเล�ม 
 ๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  นอกเล�ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๙ – ๑๑ /๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม ๑)  
 ๓.๒ บริษัท เทสโกD โมบายลE (ประเทศไทย) จํากัด แจDงการเปลี่ยนแปลงขDอมูลนิติบุคคล         

(ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ บริษัท 356 คอมมูนิเคชั่น จํากัด แจDงการเปลี่ยนแปลงขDอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๔ การนําสOงสําเนาสัญญารOวมใหDบริการโทรคมนาคมระหวOางประเทศ ระหวOาง บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท MCI International, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
(มท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๕ รายงานประเมินพฤติกรรมและผลกระทบตOอตลาดท่ีเก่ียวขDองภายหลังการควบรวมกิจการ
ระหวOางบริษัท แอดวานซE ไวรEเลส เน็ทเวอรEค จํากัด และบรัท ซุปเปอรEบรอดแบนดE เน็ท
เวอรEค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๔ ป\ ๒๕๕๘ (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๖ บันทึกแกDไขเพ่ิมเติมสัญญาการใชDบริการขDามโครงขOายโทรศัพทEเคลื่อนท่ีภายในประเทศครั้งท่ี 
๓ ระหวOางบริษัท  โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการคืนเงิน
คงเหลือในระบบใหDแกOผูDใชDบริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหDบริการโทรศัพทEเคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๘ รายงานผลการดําเนินการไกลOเกลี่ยขDอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหวOางเดือนพฤษภคม 
๒๕๕๙ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ (รท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท ล็อกซเลOยE ไวรEเลส จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการใหDเชOาใชDโครงขOายใยแกDวนําแสง

แบบ Dark Fiber ภายใตDใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) (เล�ม ๒) 
 ๔.๒ บริษัท มิลคอมซิสเต็มซE จํากัด ขอตOออายุใบอนุญาตและขอเพ่ิมบริการภายใตDใบอนุญาต

ใหDบริการอินเทอรEเน็ตแบบท่ีสาม (ปท.๑) (เล�ม ๒) 
 ๔.๓ ผูDรับใบอนุญาตขอสิ้นสุดใบอนุญาตการใหDบริการอินเทอรEเน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๑ ราย 

และขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๒ ราย (ปท.๒) 
(เล�ม ๒) 



 ๔.๔ บริษัท ทรู ยูนิเวอรEแซล คอนเวอรEเจDน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทEสําหรับ
บริการโทรศัพทEประจําท่ีเพ่ิมเติม (จท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๕ บริษัท วัน ทู ออล จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทEท่ีใชDเทคโนโลยีอ่ืน (บริการเสียง
ผOานอินเทอรEเน็ต) ครั้งแรก (จท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๖ การบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม และการปรับปรุงแผนเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ือ
รองรับตOอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระยะยาว (จท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๗ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทEแบบสั้น ๔ หลัก จํานวน ๔ ราย ไดDแกO บริษัท คิวบE 
เรียล พร็อพเพอรEต้ี จํากัด บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด บริษัท อชัวเรียน (ประเทศ
ไทย) จํากัด และบริษัท มหานครแมOสอดเวชการ จํากัด (จท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๘ บริ ษัท วิทยุการบินแหOงประเทศไทย จํา กัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี เ พ่ือใชD
ติดตOอสื่อสารทางการบิน สําหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ (คท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๙ สํานักพระราชวัง โดยกรมวังผูDใหญO ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุใหมO (คท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๐ การจัดสรรคลื่นความถ่ี เพ่ือใชDในภารกิจของสถานเอคอัครราชทูตแคนาดา (คท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๑ สัญญาการขายสOงบริการโทรศัพทEเคลื่อนท่ีระหวOางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท เดอะ ไวทEสเปซ จํากัด (มท.) (เล�ม ๓) 
 ๔.๑๒ พิจารณาอุทธรณEคําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณี

บริษัท แอดวานซE ไวรEเลส เน็ทเวอรEค จํากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทรู 
มูฟ เอช ยูนิเวอรEแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ไมOปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑE
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทEเคลื่อนท่ี และเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการโอนยDายผูDใหD
บริการโทรศัพทEเคลื่อนท่ีของผูDใหDบริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑEบริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพทEเคลื่อนท่ี (MNP Porting Process Manual) (มท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๓ ขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตรวจสอบเงินนําสOงรายไดDแผOนดินจากการใหDบริการใน
ระยะเวลาคุDมครองผูDใชDบริการบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz (นท. , คณะทํางานตรวจสอบเงิน
นําสOงรายไดDแผOนดินจากการใหDบริการในระยะเวลาความคุDมครองผูDใชDบริการ) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๔ (รOาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใชD การลงทุน และการสรDางทOอรDอยสาย
สื่อสารใตDดินหรือกับโครงสรDางพ้ืนฐานหนOวยงานรัฐ เพ่ือใหDบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ... (วท.) 
(เล�ม ๓) 

 ๔.๑๕ ขDอเสนอการใชDโครงขOายโทรคมนาคมของการไฟฟnาฝpายผลิตแหOงประเทศไทย (ชท.) (เล�ม ๓) 
 ๔.๑๖ ขDอเสนอการใชDโครงขOายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู อินเตอรEเนชั่นแนล เกตเวยE จํากัด (ชท.) 

(เล�ม ๓) 
 ๔.๑๗ นายถิรธนานนทEเดชา ศุภวิจิตรวงศE รDองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปqญหา

คุณภาพบริการอินเทอรEเน็ตผOานโทรศัพทEเคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๔) 
 ๔.๑๘ เรื่องรDองเรียนของนายอมรโชติซิงหE โคราณา รDองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปqญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพทEเคลื่อนท่ีไมOดี ไมO
สามารถใชDบริการไดDอยOางปกติ (รท.) (เล�ม ๔) 

 ๔.๑๙ นายพิทักษE นัยจิต รDองเรียน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปqญหาการคิดคOาบริการหมายเลขพิเศษ ๔ หลัก ไมOถูกตDอง (รท.) (เล�ม ๔) 



 ๔.๒๐ เรื่องรDองเรียนของนายวรุฒ ชูตระกูล รDองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปqญหาถูก
คิดคOาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๔) 

 ๔.๒๑ นายภูริ์ณัฏฐE อัศวนนทE รDองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปqญหาไมOสามารถใชD
บริการท่ีสมัครไดD (รท.) (เล�ม ๔) 

 ๔.๒๒ นายชนะฤทธิ์ แยDมอุOน รDองรียนบริษัท แอดวานซE ไวรEเลส เน็ทเวอรEค จํากัด กรณีประสบ
ปqญหาการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมใกลDบริเวณท่ีพักอาศัยของผูDรDองเรียน (รท.) (เล�ม ๔) 

 ๔.๒๓ สรุปผลการรับฟqงความคิดเห็นสาธารณะตOอ (รOาง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขDองกับการใชD
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี ยOานความถ่ี ๕๗-๖๖ GHz (V-band) จํานวน ๒ ฉบับ 
(คภ. , ทท. , คท.) (เล�ม ๔) 

 ๔.๒๔ (รOาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑEการคืนคลื่นความถ่ีเพ่ือนําไปจัดสรรใหมOหรือ
ปรับปรุงการใชDคลื่นความถ่ี (คภ.) นอกเล�ม 

 ๔.๒๕ (รOาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑEการใชDงานคลื่นความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจปnองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (คภ.) (เล�ม ๔) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  
 


