
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วันอังคารท่ี ๑๗ 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   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๙ – ๓๑/๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม 

๑) 

                            ๓.๒   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รายงานผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
จังหวัดเพชรบุรี(ปท.๑) (เล�ม ๑) 

                            ๓.๓   บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช2งานสื่อสารผ4าน
ดาวเทียมต4างชาติชนิดชั่วคราว ประจําเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวน ๒๔๒ รายการ (ปท.๑) 
(เล�ม ๑) 

                            ๓.๔   รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม4มีโครงข4ายเป<นของ
ตนเอง ฉบับท่ี ๖/๒๕๕๙ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 

                            ๓.๕   รายงานผลการดําเนินการอนุญาตให2ใช2ความถ่ีวิทยุ นําเข2า นําออก ใช2ซ่ึงเครื่อง
วิทยุคมนาคมและติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เพ่ือการสาธิต ทดลอง หรือจัดแสดงในงาน ITU Telecom World 
(คท.) (เล�ม ๑) 

                            ๓.๖   รายงานคําสั่งจําหน4ายคดีออกจากสารบบความศาลปกครองกลางในคดี
หมายเลขดําท่ี ๒๑๔๗/๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงท่ี ๒๐๗๓/๒๕๕๙ ระหว4างนายเฉลิมพล เหมหรรษา   ผู2
ฟRองคดี กับ กสทช. ผู2ถูกฟRองคดี (มท.) (เล�ม ๑) 



                            ๓.๗   รายงานอัตราค4าบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ปS ๒๕๕๙ (กรกฎาคม - 
กันยายน ๒๕๕๙) (นท.) (เล�ม ๑) 

                            ๓.๘   รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต4อตลาดท่ีเก่ียวข2องภายหลังการ
ควบรวมกิจการ ระหว4างบริษัท แอดวานซU ไวรUเลส เน็ทเวอรUค จํากัด และบริษัท ซุปเปอรU        บรอดแบนดU 
เน็ทเวอรUค จํากัด สําหรับไตรมาสท่ี ๒ ปS ๒๕๕๙ (วท.) (เล�ม ๑) 

                            ๓.๙   รายงานผลการพิจารณาให2ความเห็นชอบคําขอใช2สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑUและวิธีการเก่ียวกับการใช2สิทธิในการปXกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท4อ หรือติดต้ังอุปกรณU
ประกอบใดในการให2บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑUสิทธิแห4งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด๕) ๒๒-๒๕/๒๕๕๙ เดือนกันยายน 
๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

                            ๓.๑๐ รายงานผลการพิจารณาให2ความเห็นชอบคําขอใช2สิทธิตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑUและวิธีการเก่ียวกับการใช2สิทธิในการปXกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท4อ หรือติดต้ังอุปกรณU
ประกอบใดในการให2บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑUสิทธิแห4งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  (กพส. (ชุด๕) ๒๖-๒๙/๒๕๕๙ เดือนตุลาคม 
๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

                            ๓.๑๑ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๓ ปS ๒๕๕๙ (วท.) (นอกเล�ม)   

                            ๓.๑๒ รายงานผลการดําเนินการไกล4เกลี่ยข2อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (รท.) (เล�ม ๑)   

ระเบียบวาระท่ี  ๔        เรื่องเพ่ือพิจารณา 

                            ๔.๑   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบันทึกความเข2าใจโครงการทดลองการ
ให2บริการเครือข4ายโทรศัพทUเคลื่อนท่ี ๓จี กับบริษัท เอ็มคอนซัลทU เอเชีย จํากัด (ปท.๑) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๒   บริษัท เมอรUคิวรี่ เทเลคอมสU จํากัด ขออนุญาตเพ่ิมจุดเชื่อมต4อต4างประเทศ
สําหรับการให2บริการวงจร เช4าส4วนบุคคลระหว4างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) 
(ปท.๑) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๓   การกําหนดแนวทางการให2อนุญาตสําหรับการให2บริการท่ีมีความคาบเก่ียว
ระหว4างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนU (ปท.๒) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๔   บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทUแบบสั้น ๔ 
หลัก (จท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๕   บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพทUแบบสั้น ๔ หลัก (จท.)  (เล�ม ๒)   



                            ๔.๖   บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทUแบบสั้น ๔ 
หลัก (จท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๗   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพทUแบบสั้น  ๔ หลัก (จท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๘   การคืนเลขหมายโทรศัพทUแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๙ ของบริษัท แซท 
เทรดด้ิง จํากัด (จท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๙   การคืนเลขหมายโทรศัพทUแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๖ ของบริษัท เอ
เซียน เมดิคอล  ดีไวสU จํากัด (จท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๑๐  บริษัท ซุปเปอรU บรอดแบนดU เน็ทเวอรUค จํากัด ขอส4งคืนเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับงานด2านเทคนิคของโครงข4ายโทรคมนาคม (NSPC) (จท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๑๑  กรมการทหารสื่อสาร ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุใหม4 (คท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๑๒  การแก2ไขเพ่ิมเติมสัญญาการขายส4งบริการโทรศัพทUเคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๑) 
ระหว4างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพทUเคลื่อนท่ีแบบโครงข4ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๑๓  การแก2ไขเพ่ิมเติมสัญญาการขายส4งบริการโทรศัพทUเคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๑) 
ระหว4างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต2า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพทUเคลื่อนท่ีแบบโครงข4ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.) (เล�ม ๒)   

                            ๔.๑๔ แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๗๑๒/๒๕๕๙ ระหว4าง
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ผู2ฟRองคดี กับ กสทช. ผู2ถูกฟRองคดีท่ี ๑ กทค. ผู2ถูกฟRองคดีท่ี ๒  สํานักงาน กสทช. ผู2ถูก
ฟRองคดีท่ี ๓ และ เลขาธิการ กสทช. ผู2ถูกฟRองคดีท่ี ๔ (มท.) (เล�ม ๒)                      

                            ๔.๑๕  ขอแก2ไขมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยปรับแก2
กรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการจัดให2มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ    เพ่ือสังคม 
(ศูนยU USO Net) ภายใต2กรอบวงเงินคงเหลือจากการชําระบัญชีการดําเนินการ   จัดให2มีบริการ USO พ.ศ. 
๒๕๕๓ ของบริษัท ทริปเปhลที บรอดแบนดU จํากัด (มหาชน) (ถท.)  (เล�ม ๒)   

ระเบียบวาระท่ี  ๕        เรื่องอ่ืนๆ 

 


