
การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๕ 

วันอังคารท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑   มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดตอผูใชบริการ ภายหลังการยกเลิกสัญญาการ

ใหบริการสื่อสารขอมูล ภาพ และเสียง ผานดาวเทียมภายในประเทศ ของ บมจ. สามารถเทลคอม (กลุมงาน

การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  การเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโทรคมนาคมของผูประกอบการ (รายการสงเสริมการ

ขายระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการใน

กิจการโทรคมนาคม) 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานความคืบหนาในกระบวนพิจารณาประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ของ

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ประจําขอพิพาทท่ี ๑/๒๕๕๔ (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและ

เชื่อมตอโครงขาย) 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  รางประกาศ กสทช. เรื่อง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. .... 

ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวารท่ี ๔.๒ ขออนุมัติรายการอุปกรณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอรสําหรับคน

พิการ เพ่ือใชภายในศูนยอินเทอรเน็ต กสทช. (USONET) ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี 

๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออก

ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ระเบียบวาระคงคางจาก

การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการงดหรือระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในกรณีท่ีมี

เหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ หรือ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือปองกันประโยชนสาธารณะ ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้ง

ท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกการใหบริการโทรศัพทสาธารณะบางพ้ืนท่ี 

ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   การดําเนินการกรณีท่ีมีคําพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๐๙/๒๕๕๔ 

คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๒๙๐/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท เอ ซี ทีโมบาย จํากัด ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดี 

ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗   รางแนวทางการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

ในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  คําวินิจฉัยเพ่ิมเติม ขอพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท โทเท่ิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ระเบียบวาระคงคางจากการ

ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ คณะอนุกรรมการความม่ันคงเครือขายและขอมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ

คมนาคม เดินทางเขารวมสัมมนา RSA Conference Europe 2012 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  

ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐    หลักเกณฑการใชโครงขายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี  IMT 

ยาน ๒.๑ GHz ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  รายงานการกําหนดมาตรการเยียวยาและแผนการดําเนินการเพ่ือใหบริการ วิทยุ

คมนาคมสําหรับรถยนตรับจาง (TAXI) 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กรมทางหลวงชนบท ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม ยาน VHF จํานวน ๓ ความถ่ี 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมควบคุมขายกิจการวิทยุสมัครเลนประจําจังหวัด

สมุทรสงคราม 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอตออายุใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการชั่วคราว 

ของ บริษัท ทรูมูฟ จํากัด 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕   ผลการตรวจสอบการเปดใหบริการ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

ของบริษัท คอนเนคเซีย จํากัด 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง ของบริ ษัท คอล-

เอาท-เอเชีย จํากัด 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗   บริษัท เพลยเวิรค จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มใหบริการอินเทอรเน็ตแบบ  ท่ีหนึ่ง 

บริการเสียงผานการใหอินเทอรเน็ต (VoIP) 



ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  แนวทางการดําเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี ๖๘๗/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขดําท่ี 

๗๐๖/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  แนวทางการดําเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๖๖/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขดํา

ท่ี ๑๐๖๗/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  นายประสงค สุทธิ รองเรียนการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ บริษัท ไทยรวมคา เดอะซิสเต็ม จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  

 

................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


