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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ นอกเลม 
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นอกเลม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชงานสื่อสารผานดาวเทียมตางชาติ

ชนิดชั่วคราว จํานวน ๑๘๘ รายการ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ (ปท. ๑) เลมท่ี ๑ 
 ๓.๒ การขอยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น หมายเลข ๑๑๓๗ ของบริษัท 

แปซิฟก คอรปอเรชั่น จํากัด (จท.)   เลมท่ี ๑ 
 ๓.๓ การตรวจสอบการดําเนินการตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑบริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (จท.) นอกเลม 
 ๓.๔ รายงานอัตราคาบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ป ๒๕๕๗ (กรกฎาคม -  กันยายน 

๒๕๕๗) (นท.) นอกเลม 
 ๓.๕ สัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกัน ระหวางบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส    

คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (ชท.) เลมท่ี ๑ 
 ๓.๖ รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหวางเดือนมกราคม 

๒๕๕๘ และเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ (รท.) เลมท่ี ๑ 
 ๓.๗ การกําหนดกรอบเวลาการสอบถามและรอการตอบรับเก่ียวกับการแจงเขาสูกระบวนการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ (รท.) เลมท่ี ๑ 
 ๓.๘ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ยานความถ่ี ๒.๑ 

GHz ฉบับท่ี ๑๑/๕๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลฯ  ,    
ปท. ๒) เลมท่ี ๑ 

 ๓.๙ รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค .ศ. 
๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งท่ี ๔ (APG15-4) (คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ
ระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ , คภ.) เลมท่ี ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายขายสื่อสารผานดาวเทียมตางชาติ เพ่ือ
ใหบริการกับบริษัท สมารทแคส เทคโนโลยีส จํากัด ตอไปเปนระยะเวลา ๖ เดือน (ปท. ๑) 
เลมท่ี ๑ 

 ๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการโทรศัพทระหวางประเทศแบบ
ผานพนักงานสลับสาย CAT 100 ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม
(ปท. ๑) เลมท่ี ๑ 



 ๔.๓ บริษัท นิว เซนตจูรี่ อินฟอรเมชั่น คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสาม (ปท. ๑) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๒ ของบริษัท บัวทอง เอ็กซซิบิชั่น 
กรุป จํากัด (จท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๕ บริษัท แอมเน็กซ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ี
และเลขหมายสําหรับงานดานเทคนิคของโครงขายโทรคมนาคม (จท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๖ บริษัท กรุงไทย- แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน ) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท 
แบบสั้น ๔ หลัก (จท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๗ บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด ขอยกเลิกการใชงานและสงคืนเลขหมาย
โทรศัพท สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ี (จท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๘ บมจ .กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ขอสงคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๓ หลัก 
หมายเลข ๑๐๐ (จท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๙ รางประกาศ กสทช . เรื่อง ห ลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเปนเลขหมายสวย (จท.) นอกเลม 

 ๔.๑๐ สํานักงาน กสทช . ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ระบบ Digital Trunked Radio จํานวน 
๑๕ คู ยานความถ่ีวิทยุ ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ MHz เพ่ือใชติดตอสื่อสารในสํานักงาน กสทช . (คท.) 
เลมท่ี ๑ 

 ๔.๑๑ อํานาจในการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ ของ กสท . และ 
กทค. (มท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๒ การใหความเห็นชอบแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต 
จํากัด บริการอินเทอรเน็ต ตามประกาศ กทช . เรื่องมาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๓ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งของ เลข าธิการ กสทช . กรณีมีคําสั่งใหผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีจํานวน ๖ ราย ระงับการกระทําท่ีฝาฝน หรือแกไขปรับปรุงการใหบริการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหถูกตองหรือเหมาะสม (มท.) นอกเลม 

 ๔.๑๔ ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด เทคโนโลยี 
จํากัด (ชท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๕ สัญญาการใชโครงข ายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ . แจงวัฒนะ-  สฟ . เพชรบุรีฯ ระหวาง    
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด (ชท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๖ สัญญาการใชโคร งขายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ . สวรรคโลก-  สฟ. เชียงใหม 2ฯ ระหวาง   
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด (ชท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๗ นางสาวธัญญพรรษ พอกเพ่ิมดี รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) กรณี ประสบปญหาถูกคิดคาบริการจากขอความสั้นโดยไมไดสมัครใชบริการ  (รท.) 
เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๘ นางสาวเกษกาญจน ลิ่มสุ วรรณโรจน รองเรียนบริษัท  ทรู มูฟ จํากัด  กรณีประสบปญหา
ยอดเงินคงเหลือ ในระบบสูญหายโดยไมทราบสาเหตุ (รท.) เลมท่ี ๒ 



 ๔.๑๙ นายดิเรก พนมศักดิ์ รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน )         
กรณีประสบปญหาความเดือดรอนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๒๐ นายศิริชัย รัตนวราหะ รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน )       
กรณีประสบปญหาถูกคิดคาบริการจากขอความสั้นโดยท่ีไมไดสมัครใชบริการ (รท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๒๑ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร รองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด กรณีประสบ
ปญหาการคิดคาบริการผิดพลาดของการใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี  (รท.) 
เลมท่ี ๒ 

 ๔.๒๒ นายนพ อธิศรีสวัสดิ์กุล รองเรียนบริษัท ทรู  อินเทอรเน็ต จํากัด กรณีประสบปญหาคุณภาพ
ความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีใชงานไดต่ํากวาท่ีทําสัญญาไว (รท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๒๓ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีดํารง
ตําแหนงครบวาระ (เรื่องตอเนื่อง ) (สวนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน )    
เลมท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

  


