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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
วันอังคารท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันจันทร1ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ – ๓/๒๕๖๐ (กท.) (เล�ม ๑)  
 ๓.๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม@มีโครงข@ายเปBนของตนเอง ฉบับท่ี 

๗/๒๕๕๙ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ประจําปJ ๒๕๕๙ (จท.)  

(เล�ม ๑) 
 ๓.๔  รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๖๗/๒๕๕๕ และคดี

หมายเลขแดงท่ี ๕๒๖/๒๕๖๐ ระหว@างบริษัท แอดวานซ1 อินโฟร1 เซอร1วิส จํากัด (มหาชน)   
ผูTฟUองคดี กับ กสทช. ผูTถูกฟUองคดี (มท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม@มีโครงข@ายเปBนของตนเอง 

ของบริษัท สมาร1ทแท็ก คอมมูนิเคชั่น จํากัด (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ บริษัท ยูนิเวอร1แซล เมทริกซ1 เทคโนโลยี จํากัด ผูTรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มใหTบริการ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๔.๓ การขอรับใบอนุญาตการใหTบริการอินเทอร1เน็ตแบบท่ีหนึ่ง และใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท วันโอวัน โกลเบ้ิล จํากัด (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๔.๔ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกTา จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท1แบบสั้น ๔ หลัก 

(จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๕ บริษัท สยามไดก้ินเซลส1 จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท1แบบสั้น ๔ หลัก (จท.)  

(เล�ม ๑)   
 ๔.๖ บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล1 จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท1แบบสั้น ๔ หลัก (จท.) 

(เล�ม ๑) 
 ๔.๗ บริษัท รูTใจ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท1แบบสั้น ๔ หลัก (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๘ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ1การอนุญาตและกํากับดูแลการใชTเครื่องวิทยุคมนาคมคลื่น

ความถ่ีภาคประชาชน (Citizen Band : CB) และประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขTอง จํานวน ๔ 
ฉบับ (คท. , ทท. , คภ.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ สรุปผลการรับฟaงความคิดเห็นสาธารณะต@อ (ร@าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ1การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล@น (ฉบับท่ี ๒) (คท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๑๐ แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๗๕/๒๕๕๙ ระหว@างนายกนิษฐกันต1 
ศรีสุวรรณภัทร ผูTฟUองคดี กับ กสทช. ผูTถูกฟUองคดี (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๑ การดําเนินคดีอาญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรณีใชTคลื่นความถ่ีย@าน 
๘๐๐ MHz ภายหลังท่ีประชุม กทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติ
ไม@อนุญาต (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๒ การพิจารณาขTอเสนอของผูTใหTบริการโทรศัพท1เคลื่อนท่ีในการดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๙ เก่ียวกับขTอเสนอใหTมีการปรับปรุงการคิดค@าบริการ สําหรับการใชT
บริการเลขหมายโทรศัพท1แบบสั้น ๑๖๖๓ ของศูนย1วิจัยโรคเอดส1 สภากาชาดไทย (นท. , จท.) 
(เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ ขTอเสนอแนะแนวทางและจํานวนค@าปรับทางปกครองท่ีเหมาะสม กรณีผูTรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจํานวน ๓ ราย ฝgาฝhนหรือไม@ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห@งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ1บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท1เคลื่อนท่ี 
และเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการโอนยTายผูTใหTบริการโทรศัพท1เคลื่อนท่ีของผูTใหTบริการตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห@งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ1บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท1เคลื่อนท่ี (นท. , คณะทํางานพิจารณาทบทวนคําสั่งกําหนดจํานวนค@าปรับทาง
ปกครองกรณีผูTรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมฝgาฝhนไม@ปฏิบัติตามหลักเกณฑ1
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท1เคลื่อนท่ี) (นอกเล�ม) 

 ๔.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจําปJ ๒๕๕๙ (วท.) 
(นอกเล�ม) 

 ๔.๑๕ แต@งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห@งทาง (ชุดท่ี6) (วท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๖ นายสถาพร สุริยานนท1สกุล รTองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปaญหาไม@ไดTรับ

สิทธิตามรายการส@งเสริมการขายท่ีสมัครใชTบริการ (รท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๗ ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงองค1ประกอบและขยายเวลาการปฏิบัติหนTาท่ีของ

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภท
ท่ัวไปประจําเรือ (General Operator's Certificate : GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือ
ทะเล (Restricted Operator's Certificate : ROC) (บท.) (เล�ม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การกําหนดท@าทีเบ้ืองตTนสําหรับการประชุมคณะกรรมการร@วมทางเทคนิคว@าดTวยการ

ประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๑ ใน
ประเด็นดTานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (คณะกรรมการร@วมทางเทคนิค
ฝgายไทยว@าดTวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบTาน , คภ.) (นอกเล�ม) 

  
 
  
 


