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           ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

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 ๓๐/๒๕๕๘ วันจันทร0ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นอกเล�ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ การดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช;งานคลื่นความถ่ีในย>าน ๑๘๐๐ MHz (ปท.๑) (เล�ม ๑)   
 ๓.๒ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับสิทธิตามกฎหมายในการใช;คลื่นความถ่ีย>าน 

๙๐๐ MHz (มท.) (เล�ม ๑)  
 ๓.๓ การแก; ไขข;อเสนอการใช;โครงสร;าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมร>วมกันสําหรับโครงข>าย

โทรศัพท0เคลื่อนท่ี ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร0แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (ชท.)      
(เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การปรับปรุงเง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ปท. ๑) (เล�ม ๑)  
 ๔.๒ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม

(ปท.๑) (เล�ม ๑)  
 ๔.๓ การคืนเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๘๐ ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส0 

จํากัด (มหาชน) (จท.) (เล�ม ๑)  
 ๔.๔ บจ.แอดวานซ0  ไวร0 เลส เน็ทเวอร0ค ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการ

โทรศัพท0เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๕ ขอรับนโยบายการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๐๔/๒๕๕๘ กรณีกองบัญชาการ

กองทัพไทย ยื่นฟWองสํานักงาน กสทช. และ กสทช. (มท. , คภ.) (เล�ม ๑)  
 ๔.๖ บันทึกแก;ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๔ ระหว>าง บริษัท     

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (เดิมชื่อ 
บริษัท ดีแทค เนทเวอร0ค จํากัด) (ชท.) (เล�ม ๑)  

 ๔.๗ สัญญาการใช;โครงข>ายโทรคมนาคม เส;นทาง สฟ.บางกอกน;อย - สฟ.บ;านดอน ระหว>าง การ
ไฟฟWาฝ^ายผลิตแห>งประเทศไทย และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(ชท.) (เล�ม ๑)  

 ๔.๘ ข;อเสนอการใช;โครงข>ายโทรคมนาคมของการไฟฟWาฝ^ายผลิตแห>งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง)
(ชท.) (เล�ม ๑)  

 ๔.๙ นายอํานาจ สําเภาแก;ว ร;องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปaญหาการเรียกเก็บค>าบริการผิดพลาดของบริการระหว>างประเทศ (รท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๐ นางสาวสุชาดา กังส0 ร;องเรียนบริษัท แอดวานซ0 ไวร0เลส เน็ทเวอร0ค จํากัด กรณีประสบ
ปaญหาการเรียกเก็บค>าบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 



 ๔.๑๑ นางจิรัฏฐ0 สินวิรัชพงษ0 ดําเนินการแทนนางสมนวล เลาหประสิทธิ์ ร;องเรียนบริษัท แอด
วานซ0 อินโฟร0 เซอร0วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปaญหาได;รับความเดือดร;อนจากการ
ติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ นายปรีดา รัตนพรอุดม ร;องเรียนบริษัท แอดวานซ0 อินโฟร0 เซอร0วิส จํากัด(มหาชน) กรณี
ประสบปaญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท0เคลื่อนท่ีไม>ดี ไม>สามารถใช;บริการได;อย>างปกติ 
(รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ นายภูริ์ณัฏฐ0 อัศวนนท0 ร;องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปaญหาไม>สามารถใช;
บริการท่ีสมัครได; (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ สรุปผลการรับฟaงความคิดเห็นสาธารณะต>อ (ร>าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข;องกับการใช;
คลื่นความถ่ีกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย>านความถ่ี VHF (๑๓๗-๑๗๔ MHz) 
จํานวน ๒ ฉบับ (คภ.) (เล�ม ๒)  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การขอยกเลิกการใช;งานและส>งคืนเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ี     

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ;มครองผู;ใช;บริการเปeนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให;บริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) ของ บมจ.      
แอดวานซ0 อินโฟร0 เซอร0วิส (จท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๒ การขอยกเลิกการใช;งานและส>งคืนเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด;านเทคนิคของ
โครงข>ายโทรคมนาคม และเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ี กรณีสิ้นสุด
การอนุญาตให;ใช;งานเลขหมายโทรคมนาคม ของ บจ. ดิจิตอล โฟน (จท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๓ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร0แซล คอมมิวนิเคชั่น ขอส>งคืนเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการ
โทรศัพท0เคลื่อนท่ี (จท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๔ บจ. เดอะไวท0สเปซ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ี 
(จท.) (นอกเล�ม)  

 ๕.๕ แต>งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห>งทางชุดใหม> (ชุดท่ี ๕) (วท.) (นอกเล�ม) 
 ๕.๖ การพิจารณาอัตราค>าบริการเฉลี่ยสําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ0การ

ประมูลคลื่นความถ่ีย>าน ๙๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz (นท.) (นอกเล�ม) 
 
 


