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ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห)องประชุมชั้น ๑๒ สํานักงาน กสทช.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นอกเลม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช>งานสื่อสารผAานดาวเทียมตAางชาติ
ชนิดชั่วคราวประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๕๕ รายการ (ปท.๑) (เลม ๑)
๓.๒ รายงานผลการปฏิ บัติ งานของสํา นักงาน กสทช. เกี่ย วกั บการแก>ไขปIญ หาเรื่องร>องเรีย น
ตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มีการดําเนินการเสร็จ
สิ้นแล>ว (รท.) (เลม ๑)
๓.๓ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ กทค. ครั้ งที่ ๓๑/๒๕๕๘ - ครั้ งที่ ๓๕/๒๕๕๘ (กท.)
นอกเลม
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ บริ ษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อิ นเตอรPเ นชั่ นแนล จํ ากั ด ขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม (ปท. ๑) (เลม ๑)
๔.๒ กองทั พ เรื อ ขออนุ ญ าตจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ หมA สํ า หรั บ การเชื่ อ มโยงข> อ มู ล ทางยุ ท ธวิ ธี
(Tactical Data Link) (คท.) (เลม ๑)
๔.๓ การยกเลิกและรับรองให>ทําหน>า ที่บริหารสถานีวิทยุสมั ครเลAนควบคุมขAายประจําจังหวั ด
มหาสารคาม (คท.) (เลม ๑)
๔.๔ บริษัท วิทยุการบิน แหAงประเทศไทย จํากั ด ขอรับการจั ดสรรคลื่ นความถี่ เพื่อใช>สํ าหรั บ
ระบบ C-ATIS (Computerized Automatic Terminal Information Service) (คท.)
(เลม ๑)
๔.๕ การขอความเห็ น ชอบรAา งสัญ ญาให> บ ริการโทรคมนาคมระหวAา งประเทศ ระหวA า งบริ ษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ Myanma Post and Telecommunications
(MPT) (มท.) (เลม ๒)
๔.๖ การพิ จ ารณาแบบสั ญ ญาให> บ ริ ก ารโทรคมนาคมของบริ ษั ท แอมเน็ ก ซP จํ า กั ด (บริ ก าร
อิ น เทอรP เ น็ ต ) ฉบั บ แก> ไ ข ตามประกาศ กทช. เรื่ อ ง มาตรฐานของสั ญ ญาให> บ ริ ก าร
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.) (เลม ๒)
๔.๗ การขอความเห็นชอบรAางสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหวAางประเทศ ระหวAาง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กับ เทเลนอรP เมียนมารP (มท.) (เลม ๒)
๔.๘ ข> อเสนอการใช> โ ครงขA า ยโทรคมนาคมของบริ ษัท โทเทิ่ ล แอ็ คเซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน) (ชท.) (เลม ๒)

ระเบียบวาระที่ ๕

๔.๙ นายสุวิทยP เจตนาเชี่ยวชาญกิจ ร>องเรียนบริษัท แอดวานซP ไวรPเลส เน็ทเวอรPค จํากัด กรณี
ประสบปIญหาได>รับความเดือดร>อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เลม ๒)
๔.๑๐ เรื่องร>องเรียนของนายสุระชัย ตั้งเสถียรชัยกุล ร>องเรียนบริษัท แอดวานซP อินโฟรP เซอรPวิส
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปIญหาการเรียกเก็บคAาบริการผิดพลาด (รท.) (เลม ๒)
๔.๑๑ นายจันทรP แก>วสะแสน ร>องเรียนบริษัท แอดวานซP ไวรPเลส เน็ทเวอรPค จํากัด กรณีประสบ
ปIญหาได>รับความเดือดร>อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เลม ๒)
เรื่องอื่นๆ
๕.๑ แนวทางและวิธีการการรายงานข>อมูลเลขหมายโทรคมนาคมผAานระบบฐานข>อมูลเลขหมาย
โทรคมนาคม (จท.) นอกเลม
๕.๒ เพื่อพิจารณาให>ความเห็นชอบรายชื่อผู>ประสงคPจะขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระเบียบ กสทช.
วAาด>วยการไกลAเกลี่ยข>อพิพาทระหวAางผู>รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู>
ร>องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ (รท.) นอกเลม
๕.๓ พิ จ ารณาทบทวนคํ า ของบประมาณรายจA า ย ประจํ า ปn ๒๕๕๙ ของสายงานกิ จ การ
โทรคมนาคม (อท.) นอกเลม

