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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๑๐ กุมภาพันธ( ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห-องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานความเสียหายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติเนื่องจากอุปกรณ>ขัดข@อง (ปท. ๑)  

เล�มท่ี ๑ 
 ๓.๒ การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท>แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๕๒ ให@แกG ศูนย>

ปรองดองสมานฉันท>เพ่ือการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแหGงชาติ (จท.) เล�มท่ี ๑ 
 ๓.๓ คําสั่งยกคําขอให@ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ@มครองชั่วคราว ในคดีหมายเลขดําท่ี 

๑๕๗๓/๒๕๕๗ ระหวGางนายกนิษฐกันต> ศรีสุวรรณภัทร ผู@ฟQองคดีท่ี ๑ กับพวกรวม ๒๕ คน 
ผู@ฟQองคดี กับ กสทช. ผู@ถูกฟQองคดี (มท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๓.๔ การจัดเก็บข@อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผู@ใช@บริการโทรศัพท>เคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บ
เงินลGวงหน@า (มท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๓.๕ การกํากับดูแลวิธีการคํานวณคGาบริการ จากแบบปTดเศษเปUนการคํานวณตามจริงท่ีสะท@อน
ต@นทุน (สGวนงาน กสทช. ประวิทย>ฯ) เล�มท่ี ๑  

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๔ กุมภาพันธ( ๒๕๕๘ 
 ๔.๑ บริษัท แอดวานซ> ไวร>เลส เน็ทเวอร>ค จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเชGาสGวนบุคคลระหวGาง

ประเทศ (International Private Lease Circuit : IPLC) และบริการวงจรเชGาเสมือนสGวน
บุคคลระหวGางประเทศ (International IP-VPN) (ปท.๑) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๒ ข@อเสนอการใช@ประโยชน>คลื่นความถ่ี ๑๗๖๐.๕ - ๑๗๘๕.๐ และ ๑๘๕๕.๕ - ๑๘๘๐.๐ MHz 
จํานวน ๒๔.๕ MHz ของบมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบมจ. กสท โทรคมนาคม 
(ปท. ๑) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๓ บริษัท บี-ควิก จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท>แบบสั้น ๔ หลัก (จท.) เล�มท่ี ๑ 
 ๔.๔ บริษัท แอดวานซ> ไวร>เลส เน็ทเวอร>ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท>สําหรับ

บริการโทรศัพท>ประจําท่ีเพ่ิมเติม (จท.) เล�มท่ี ๑ 
 ๔.๕ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ียGาน C-Band ขอต้ังสถานี

ดาวเทียนภาคพ้ืนดิน และใช@เครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือเชื่อมโยงสัญญาณผGานดาวเทียม 
THAICOM-5 (78.5E) (คท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๖ สํานักงานปลัดกระทรวงทGองเท่ียวและกีฬา ขอรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุ (คท.) เล�มท่ี ๑ 
 ๔.๗ ขอให@พิจารณาเพ่ิมคGาปรับทางปกครองกรณีท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ฝrาฝsนการปฏิบัติ

ตามคําชี้ขาดข@อพิพาทการเชื่อมตGอโครงขGายโทรคมนาคมท่ี ๔/๒๕๕๑ (ชท.) เล�มท่ี ๑ 



 ๔.๘ นายสราวุธ ศุภสัญญา ร@องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปTญหาได@รับความเดือดร@อนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๙ เรื่องร@องเรียนของบริษัท นครปฐมมอเตอร>จํากัด ดําเนินการแทนโดย นายเลิศฤทธิ์ วงศ>
อัศวนฤมล ร@องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปTญหาถูกเรียก
เก็บคGาบริการระหวGางประเทศผิดพลาด โดยไมGได@ใช@บริการ (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๐ นางสาวกัลยพัชร จิรานันตรัตน> ร@องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปTญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท>เคลื่อนท่ีไมGดี สัญญาณไมGชัด หลุด
บGอย (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๑ นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท> ร@องเรียนเรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปTญหาการคิดคGาบริการ
ผิดพลาด (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๒ นายไตรสรณ> ไตรบุญ ร@องเรียนบริษัท ทรู อินเตอร>เน็ต จํากัด กรณีประสบปTญหาถูกระงับ
การให@บริการ และการคิดคGาบริการผิดพลาด (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๓ นายไตรสรณ> ไตรบุญ ร@องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปTญหาการคิดบริการ
ผิดพลาด (รท.) นอกเล�ม 

 ๔.๑๔ การทบทวนการแตGงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามประเด็นข@อสังเกตและ
ข@อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช. (กท.) 
นอกเล�ม 

 ๔.๑๕ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอแก@เง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม และขอเสนอแผนการให@บริการโทรศัพท>เคลื่อนท่ี ๙๐๐ MHz หลัง
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (ปท. ๑) นอกเล�ม 

 ๔.๑๖ แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําที ๑๕๐๔/๒๕๕๗ ระหวGางบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ผู@ฟQองคดี กับ กสทช. ผู@ถูกฟQองคดีท่ี ๑ กทค. ผู@ถูกฟQองคดีท่ี ๒ (มท.)      
เล�มท่ี ๓ 

 ๔.๑๗ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๓๖/๒๕๕๗ ระหวGาง 
นางสาววนิดา เตมียะจรัลวงศ> ผู@ถูกฟQองคดี และ กทค. ผู@ถูกฟQองคดี (มท.) เล�มท่ี ๓ 

 ๔.๑๘ การพิจารณาเก่ียวกับ (รGาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ> วิธีการอนุญาต และเง่ือนไข
การประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงให@บริการดาวเทียมสื่อสาร พ.ศ. ... (คณะอนุกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ> วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตฯ) เล�มท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  


