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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห+องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ นอกเล�ม 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม ๑)   
 ๓.๒ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายงานความคืบหนHาการใชHประโยชนJ

จากคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz รPวมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ปท.๑) 
(เล�ม ๑)   

 ๓.๓ รายงานการใหHบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทJเคลื่อนท่ี ประจําไตรมาส ๑ ปS ๒๕๕๙ (จท.) 
(เล�ม ๑)  

 ๓.๔ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ปS ๒๕๕๘ (วท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๕ รายงานการตรวจสอบใหHบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ีเสมือนแบบ Non Facilities Based 

MVNO - Medium MVNO ของบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (ดท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๖ รายงานการตรวจสอบป_ญหาการเรียกจากเลขหมายกลุPม Prepaid ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช 

ยูนิเวอรJแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ไปยัง Dtac Call Center 
๑๖๗๘ (ดท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๗ รายงานสรุปผลการแกHไขป_ญหาเรื่องรHองเรียนของผูHรับใบอนุญาต ตามประกาศ กทช. เรื่อง
กระบวนการรับเรื่องรHองเรียนและพิจารณาเรื่องรHองเรียนของผูHใชHบริการ ขHอ ๑๘ (๒) (รท.) 
(เล�ม ๑) 

 ๓.๘ รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมก ารคุHมครองผูHบริโภคดHานกิจการโทรคมนาคม
รอบ ๖ เดือน (ต้ังแตPเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - กุมภาพันธJ ๒๕๕๙) (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๙ การใชHทรัพยJสินของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยไมPไดHรับความยินยอม และขอใหHชําระ
คPาใชHบริการโครงขPายแทน บมจ. แอนวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส (คณะทํางานติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินการตามมาตรการคุHมครองผูHใชHบริการเปfนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหHบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ี) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การไฟฟgาสPวนภูมิภาค ขออนุญาตใชHเครื่องวิทยุคมนาคม และนําเขHาเครื่องวิทยุคมนาคม   

เพ่ือการทดลองทดสอบ Proof of Concept (PoC) ผPานโครงขPายมิเตอรJอัจฉริยะ 
(Advance Metering Infrastructure : AMI) ในโครงการพัฒนาระบบโครงขPายไฟฟgา
อัจฉริยะ (Smart Grid) (คท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๒ (รPาง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนJ และกิจการโทรคมนาคม
แหPงชาติ (กสทช.) เรื่อง การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลPน (ฉบับท่ี ๒) (คท.) 
(เล�ม ๑) 

 ๔.๓ การอนุญาตใหHใชHคลื่นความถ่ีเพ่ือควบคุมดาวเทียม และใชHคลื่นความถ่ีชั่วคราวเพ่ือทดสอบ
คุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม ๘ (คท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๔ การใหHความเห็นชอบแบบสัญญาใหHบริการโทรคมนาคมโทรศัพทJเคลื่อนท่ี TOT3G ประเภท
เก็บคPาธรรมเนียม และคPาบริการลPวงหนHาของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๕ การแกHไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑJการเปรียบเทียบคดีความผิด            
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ การพิจารณาอุทธรณJคําสั่งพิจารณาไมPออกใบอนุญาตใหHนําเขHาเครื่องวิทยุคมนาคม        
ตราอักษร YEASU รุPน FT-736R ของนายกนิษฐกันตJ ศรีสุวรรณภัทร (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี ๗๐๖/๒๕๕๙ ระหวPาง บริษัท 
แอดวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส จํากัด (มหาชน) ผูHฟgองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผูHถูกฟgองคดีท่ี 
๑ กทค. ผูHถูกฟgองคดีท่ี ๒ และเลขาธิการ กสทช. ผูHถูกฟgองคดีท่ี ๓ (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ ผูHมีหนHาท่ีจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมขอขยายระยะเวลานําสPง
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปSบัญชี ๒๕๕๘ (นท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ ขHอเสนอการใชHโครงขPายโทรคมนาคมของบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๑๐ การใชHเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดารJท่ีใชHติดต้ังในรถยนตJ (Vehicle Radar) ยPานความถ่ี

วิทยุ ๒๒.๐๐ – ๒๖.๖๕ GHz (ทท.) (เล�ม ๒) 
 ๔.๑๑ บริษัท ทริปเป|ลที บรอดแบนดJ จํากัด (มหาชน) ขอรับมอบหมายใหHดําเนินการจัดใหHมีบริการ

โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (ศูนยJ USO Net) ภายใตHกรอบวงเงิน
คงเหลือจากการชําระบัญชีการดําเนินการจัดใหHมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคมประจําปS พ.ศ. ๒๕๕๓ (ถท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล รHองเรียนบริษัท แอดวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบป_ญหาไดHรับความเดือดรHอนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ นางสาวบูรณJธิดา ปุญญศึกษากร รHองเรียนบริษัท แอดวานซJ ไวรJเลส เน็ทเวอรJค จํากัด 
(AWN) กรณีประสบป_ญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพทJเคลื่อนท่ีไมPดี ไมPสามารถ     
ใชHบริการไดHอยPางปกติ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ เรื่องรHองเรียนของนางสาววัลลี หอกันยา รHองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ
ป_ญหาการคิดคPาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๕ นายกิตติ บรรเจิดกรพินธุJ รHองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบป_ญหาถูกเรียกเก็บคPาบริการอินเทอรJเน็ตผPานโทรศัพทJเคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๖ นายสมิต มหาป|ยศิลป� รHองเรียนบริษัท แอดวานซJ ไวรJเลส เน็ทเวอรJค จํากัด กรณีประสบ
ป_ญหาถูกเรียกเก็บคPาบริการในระหวPางการระงับบริการ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๗ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรPวมทางเทคนิควPาดHวยการประสานและจัดสรรความถ่ี
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้ง ท่ี ๒๙ ในประเด็นดHานกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) (เล�ม ๒) 



 ๔.๑๘ (รPาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑJการใชHคลื่นความถ่ีรPวมกันระหวPางกิจการประจําท่ี
ผPานดาวเทียมกับกิจการประจําท่ีหรือกิจการเคลื่อนท่ี (คภ.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๙ ขHอเสนอของประเทศไทยตPอการประชุมเตรียมการประชุมใหญPระดับโลกวPาดHวยวิทยุ
คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ|ก ครั้งท่ี ๑ (APG19-1) (คณะทํางาน
เตรียมการประชุมใหญPระดับโลกวPาดHวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19) , คภ.)    
(เล�ม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
   

  

 


