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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันจันทร#ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห*องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑  รายงานผลคําพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดําท่ี ส.๑๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลข

แดงท่ี ส.๒๒/๒๕๕๙ (มท.) (เล�ม ๑)  
 ๓.๒  รายงานการครอบงํากิจการโดยคนต?างด@าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข@อห@าม

การกระทําท่ีมีลักษณะเปFนการครอบงํากิจการโดยคนต?างด@าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปG ๒๕๕๙
(ดท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาปIดการให@บริการวิทยุ

คมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile ระบบ Analog ย?านความถ่ี ๘๐๐ MHz (ปท.๑)  
(เล�ม ๑) 

 ๔.๒ บริษัท ทริปเปIลที บรอดแบนดZ จํากัด (มหาชน) ขอต?ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๔.๓ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการ Universal Personal Telecommunications 
(UPT) ภายใต@ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม (ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๔.๔ บริษัท เทลินโต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี 
๑/๕๗/๐๑๕ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 

 ๔.๕ การคืนเลขหมายโทรศัพทZแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๑๖ ของบริษัท วีอารZพี เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนดZ เทรดด้ิง จํากัด (จท.)  (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรZแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด   ขอส?งคืนเลขหมายโทรศัพทZสําหรับ
บริการโทรศัพทZเคลื่อนท่ี (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ การพิจารณาอุทธรณZคําสั่งเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําสั่งให@บริษัท ทรู คอรZปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) นําส?งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปGบัญชี ๒๕๕๘ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑZและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม (มท. , นท.)     (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ บันทึกแก@ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต?อโครงข?ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหว?างบริษัท       
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรZแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ บันทึกแก@ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต?อโครงข?ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหว?างบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรZแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๑๐ การกําหนดแนวทางการดําเนินการบังคับทางปกครองต?อ บริษัท ทีทีแอนดZที จํากัด 
(มหาชน) (ดท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๑ สรุปผลรับการรับฟlงความคิดเห็นของผู@มีส?วนได@เสียและประชาชนท่ัวไป ต?อ (ร?าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณZสําหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล?น ประเภทท่ัวไป (ทท.) (นอกเล�ม) 

 ๔.๑๒ นายวิจักษณZ พงษZพันธZปlญญา ร@องเรียนบริษัท ทรู อินเทอรZเน็ต จํากัด กรณีประสบปlญหาไม?
สามารถขอเปลี่ยนแปลงความเร็วอินเทอรZเน็ตได@ (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๓ นายเกรียงศักด์ิ พันธุZชัย ร@องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปlญหาเงินในระบบ 
สูญหายโดยไม?ทราบสาเหตุ (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๔ นายขาว คําขาว ร@องเรียนบริษัท แอดวานซZ ไวรZเลส เน็ทเวอรZค จํากัด กรณีประสบปlญหา
เก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอรZเน็ตผ?านโทรศัพทZเคลื่อนท่ีไม?ดี ไม?สามารถใช@บริการได@
อย?างปกติ (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๕ นางสาวธนัชพร งามประเสริฐ ร@องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปlญหาถูกคิด
ค?าบริการจากบริการเสริมโดยไม?ได@สมัครใช@บริการและถูกเรียกเก็บค?าบริการสูงเกินจริง 
(รท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๖ นายไพบูลยZ อารียZสว?างกิจ ดําเนินการแทนนางศุภวรรณ อารียZสว?างกิจ ร@องเรียนบริษัท  
แอดวานซZ ไวรZเลส เน็ทเวอรZค จํากัด กรณีประสบปlญหาถูกระงับบริการโทรศัพทZเคลื่อนท่ี
โดยไม?ทราบสาเหตุ (รท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๗ นายรุ?งศิลปo ดาแก@ว ร@องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปlญหาจากการให@
ข@อมูลไม?ครบถ@วนของการใช@บริการอินเทอรZเน็ตผ?านโทรศัพทZเคลื่อนท่ี  (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๘ นายภาณุวัฒนZ ดาวเรือง ร@องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปlญหามาตรฐานการ
ให@บริการเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๙ สรุปผลการรับฟlงความคิดเห็นสาธารณะต?อ (ร?าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑZการใช@
คลื่นความถ่ีร?วมกันระหว?างกิจการประจําท่ีผ?านดาวเทียมกับกิจการประจําท่ี และกิจการ
ประจําท่ีผ?านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนท่ี (คภ.) (เล�ม ๒)   

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  
  


