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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  นอกเลม 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชงานสื่อสารผานดาวเทียมตางชาติ
ชนิดชั่วคราวประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖๑ รายการ (ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๓.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการดําเนินการปรับปรุงระบบ
จัดเก็บฐานขอมูลลูกคา (ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๓.๓ การขอความอนุเคราะหการใชเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๒ ใน
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (จท.) (เลม ๑) 

 ๓.๔ ความคืบหนากรณีการโอนยายและจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก ใหแก ผูใชงาน
เลขหมาย ๑๑๒x (จท.) (เลม ๑) 

 ๓.๕ การนําสงสําเนาสัญญาบริการขามแดนระหวางประเทศของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด กับบริษัทซ่ึงเปนผูใหบริการในตางประเทศจํานวน ๕๐ บริษัท (มท.) (เลม ๑) 

 ๓.๖ คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดี ในคดีหมายเลขดําท่ี 
๑๔๑๗/๒๕๕๘ (มท.) (เลม ๑) 

 ๓.๗ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง ) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) 
ครั้งท่ี ๒๔-๒๗/๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) (วท.) (เลม ๑) 

 ๓.๘ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา ห รือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง ) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) 
ครั้งท่ี ๒๘-๓๐/๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) (วท.) (เลม ๑) 

 ๓.๙ รายงานสรุปผลการแก ไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูรับใบอนุญาต ตามประกาศ กทช . เรื่อง
กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ ขอ ๑๘ (๒) (รท.) 
(เลม ๑) 



ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเชา (Leased Line) ภายใตใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๔.๒ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม สําหรับการ
เชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี Link 16 ของกองทัพอากาศ (คท.) (เลม ๑) 

 ๔.๓ แนวทางการทําความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (คท. , รท. , ทท.) (เลม ๑) 

 ๔.๔ กําหนดผูรับมอบอํานาจ ผูรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดี ในคดีปกครอง
หมายเลขดําท่ี ส.๒/๒๕๕๘ (มท.) (เลม ๑) 

 ๔.๕ แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑการประมูลคลื่นความถ่ี ยาน ๙๐๐ MHz 
และ ๑๘๐๐ MHz (นท.) (เลม ๑) 

 ๔.๖ รางประกาศ กสทช . และรางระเบียบ กสทช . ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน   
ไดเสียและประชาชนท่ัวไป (ทท.) (เลม ๒) 

 ๔.๗ ขอกําหนดและเง่ือนไขการดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึ งและ
บริการเพ่ือสังคม สําหรับศูนย USO Net (ถท.) (เลม ๒) 

 ๔.๘ เรื่องรองเรียนของนางสาวภัทรนันท อินทรเอ่ียม ดําเนินการแทนบริษัท น่ําเฮงคอนสตั๊คชั่น 
อีควิปเมนท จํากัด รองเรียนบริษัท แอนวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบ
ปญหาเก่ียวกับการคิดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีผิดพลาด (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๙ เรื่องรองเรียนของนางเอ้ือพรรณ ลิมปยารยะ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาการตั้งสถานีวิทยุ คมนาคมใกลบริเวณท่ีพักอาศัยของผู
รองเรียน (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๐ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ี
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) (เลม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑ แนวทางการดําเนินการเพ่ืออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๙๐๐ 
MHz (วาระตอเนื่อง) (ปท.๒) นอกเลม 

  

  


