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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๒๓ 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. นัดพิเศษครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันจันทร7ท่ี ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ นอกเล1ม 
 ๒.๒   รับรองรายงานการประชุม กทค. นัดพิเศษครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันศุกร7ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

นอกเล1ม 
 ๒.๓   รับรองรายงานการประชุม กทค. นัดพิเศษครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันศุกร7ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

นอกเล1ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๒ – ๑๔ /๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม ๑)  
 ๓.๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไมGมีโครงขGายเปIนของตนเองฉบับท่ี 

๑/ ๒๕๕๙ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาใหPความเห็นชอบคําขอใชPสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ7

และวิธีการเก่ียวกับการใชPสิทธิในการปVกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทGอ หรือติดต้ังอุปกรณ7
ประกอบใดในการใหPบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ7สิทธิแหGงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กพส. (ชุดท่ี ๔) 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๔ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบตGอตลาดท่ีเก่ียวขPองภายหลังการควบรวม
กิจการระหวGางบริษัท แอดวานซ7 ไวร7เลส เน็ทเวอร7ค จํากัด และบริษัท ซุปเปอร7บรอดแบนด7 
เน็ทเวอร7ค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๑ ปX ๒๕๕๙ (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๕ การนําสGงรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปXบัญชี ๒๕๕๘ ของบริษัท   
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร7แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท ทริปเป\ลที บรอดแบนด7 จํากัด
(มหาชน) (นท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ แผนการใชPงานคลื่นความถ่ียGาน ๒๔๐๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ แผนความรับผิดชอบตGอสังคม (CSR) ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร7แซล คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัดและขPอเสนอการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม (ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๔.๓ แผนความรับผิดชอบตGอสังคม (CSR) ของบริษัท แอดวานซ7 ไวร7เลส เน็ทเวอร7ค จํากัด และ

ขPอเสนอการกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม (ปท.๑) 
 ๔.๔ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอใหPพิจารณาทบทวนมติ กทช. ปฏิบัติหนPาท่ี กสทช. ในการ

ประชุม ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๔ กรณีการขอขยายระยะเวลาการใชPคลื่นความถ่ี ยGาน ๔๗๐ MHz 
(ปท.๒) 



 ๔.๕ บริษัท เมอร7เซเดส - เบนซ7 (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท7แบบสั้น 
๔ หลัก (จท.) 

 ๔.๖ การเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ ๒๕๔๔    
(มท. , ปท.๒) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ สัญญาการใชPโครงขGายโทรคมนาคม ระหวGางบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด7 จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ บันทึกแกPไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตGอโครงขGายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหวGาง บริษัท   
ทริปเป\ลที บรอดแบนด7 จํากัด(มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร7แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๙ บันทึกแกPไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตGอโครงขGายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหวGาง บริษัท    
ทรู ยูนิเวอร7แซล คอนเวอร7เจPนซ7 จํากัด และบริษัท ทริปเป\ลที บรอดแบนด7 จํากัด (มหาชน)
(ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๐ บันทึกแกPไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตGอโครงขGายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหวGาง บริษัท    
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร7แซล คอมมิวนิวเคชั่น จํากัด และบริษัท ทริปเป\ลที บรอดแบนด7 จํากัด 
(มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๑ บันทึกแกPไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตGอโครงขGายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหวGาง บริษัท   
ทริปเป\ลที บรอดแบนด7 จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู ยูนิเวอร7แซล คอนเวอร7เจPนซ7 จํากัด 
(ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ การใหPบริการท่ีไมGเปIนไปตามกฎหมาย (ดท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ นายเสถียร สายคําทอน รPองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปVญหาเก่ียวกับ
คุณภาพสัญญาณโทรศัพท7เคลื่อนท่ีไมGดี ไมGสามารถใชPบริการไดPอยGางปกติ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ นายถิรธนานนท7เดชา ศุภวิจิตรวงศ7 รPองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปVญหา
คุณภาพบริการอินเทอร7เน็ตผGานโทรศัพท7เคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๕ เรื่องรPองเรียนของนายอมรโชติซิงห7 โคราณา รPองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปVญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพท7เคลื่อนท่ีไมG ดี         
ไมGสามารถใชPบริการไดPอยGางปกติ (สทช ๕๐๐๗/๑๑๘๑) (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๖ เรื่องรPองเรียนของนายอมรโชติซิงห7 โคราณา รPองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปVญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพท7เคลื่อนท่ีไมG ดี         
ไมGสามารถใชPบริการไดPอยGางปกติ (รท.) (สทช ๕๐๐๗/๑๔๔๒) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๗ นายพิทักษ7 นัยจิต รPองเรียน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปVญหาการคิดคGาบริการหมายเลขพิเศษ ๔ หลัก ไมGถูกตPอง (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๘ เรื่องรPองเรียนของนายวรุฒ ชูตระกูล รPองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปVญหาถูก
คิดคGาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๙ นายชนะฤทธิ์ แยPมอุGน รPองรียนบริษัท แอดวานซ7 ไวร7เลส เน็ทเวอร7ค จํากัด กรณีประสบ
ปVญหาการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมใกลPบริเวณท่ีพักอาศัยของผูPรPองเรียน (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๐ นายภูริ์ณัฏฐ7 อัศวนนท7 รPองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปVญหาไมGสามารถ     
ใชPบริการท่ีสมัครไดP (รท.) (เล�ม ๓) 



 ๔.๒๑ การจัดสอบ และจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลGนข้ันตPน     
ปX ๒๕๖๐ (บท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๒ ผลการพิจารณาตรวจสอบเงินนําสGงรายไดPแผGนดินจากการใหPบริการในระยะเวลาคุPมครอง
ผูPใชPบริการบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (คณะทํางานตรวจสอบเงินนําสGงรายไดPแผGนดินจาก
การใหPบริการในระยะเวลาคุPมครองผูPใชPบริการ , นท.) (เล�ม ๓) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 


