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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห*องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๔ – ๒๖/๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสํานักงานใหญBและขDอมูลนิติบุคคล ของบริษัท ดิจิตอล คอรHปอเรชั่น 

จํากัด (ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ รายงานผลการเจรจาปIญหาหนี้คDางชําระระหวBางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

และ บริษัท มิลคอมซิสเต็มซH จํากัด (ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๓.๔ รายงานผลการพิจารณาใหDความเห็นชอบคําขอใชDสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑH

และวิธีการเก่ียวกับการใชDสิทธิในการปIกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทBอ หรือติดต้ังอุปกรณH
ประกอบใดในการใหDบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑHสิทธิแหBงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กพส. (กพส. 
(ชุด๕) ๑๕-๑๗/๒๕๕๙ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๕ รายงานผลการพิจารณาใหDความเห็นชอบคําขอใชDสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑH
และวิธีการเก่ียวกับการใชDสิทธิในการปIกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทBอ หรือติดต้ังอุปกรณH
ประกอบใดในการใหDบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑHสิทธิแหBงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กพส. (กพส. 
(ชุด๕) ๑๘-๒๑/๒๕๕๙ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการวงจรเชBาสBวนบุคคลระหวBาง

ประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ภายใตDใบประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสาม (ปท.๑) (นอกเล�ม) 

 ๔.๒ การขอตBออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมBมีโครงขBายเป̀นของ
ตนเอง ของบริษัท ไทยเอซ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (ปท.๒) (เล�ม ๑) 

 ๔.๓ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรHแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอสBงคืนเลขหมายโทรศัพทHสําหรับ
บริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ี (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๔ การใหDความเห็นชอบเง่ือนไขการใหDบริการอินเทอรHเน็ตเก่ียวกับการเรียกเก็บคBาธรรมเนียม
แรกเขDาและคBาติดต้ังอุปกรณH ในแบบสัญญาบริการ TOT Fiber 2U และแบบสัญญาบริการ
โทรศัพทHบริการ Broadband Internet ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๕ การแกDไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑHการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๖ สัญญาใชDโครงขBายโทรคมนาคมเพ่ือใหDบริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟiามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวBางบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรHคสH จํากัด และ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (๘๕๐) (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ สัญญาใชDโครงขBายโทรคมนาคมเพ่ือใหDบริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟiามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวBางบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรHคสH จํากัด และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ สัญญาใชDโครงขBายโทรคมนาคมเพ่ือใหDบริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟiามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวBางบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรHคสH จํากัด และ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (๑๘๐๐) (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๙ สัญญาใชDโครงขBายโทรคมนาคมเพ่ือใหDบริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟiามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวBางบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรHคสH จํากัด และ
บริษัท แอดวานซH ไวรHเลส เน็ทเวิรHค จํากัด (๑๘๐๐) (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๐ สัญญาใชDโครงขBายโทรคมนาคมเพ่ือใหDบริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟiามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวBางบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรHคสH จํากัด และ
บริษัท แอดวานซH ไวรHเลส เน็ทเวอรHค จํากัด (๒๑๐๐) (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๑ สัญญาใชDโครงขBายโทรคมนาคมเพ่ือใหDบริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟiามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวBางบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรHคสH จํากัด และ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรHแซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ สัญญาใชDโครงขBายโทรคมนาคมเพ่ือใหDบริการโทรศัพทHเคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟiามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหวBางบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรHคสH จํากัด และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ สัญญาแกDไขสัญญาการใชDโครงขBายโทรคมนาคมครั้ง ท่ี ๑ เสDนทาง สฟ.แจDงวัฒนะ-          
สฟ.หาดใหญB๑ ระหวBางการไฟฟiาฝnายผลิตแหBงประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรHมชั่น 
ไฮเวยH จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ นายประพัฒนH เชื้อจาด รDองเรียนบริษัท แอดวานซH ไวรHเลส เน็ทเวอรHค จํากัด กรณีประสบ
ปIญหาถูกเรียกเก็บคBาบริการเสริมจากขDอความสั้นโดยไมBไดDสมัครใชDบริการ (รท.) (เล�ม ๒) 

  ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  

 
  


