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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห(องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม.มีโครงข.ายเป1นของตนเอง ฉบับท่ี    

๒/๒๕๕๙ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๒ การยกเลิกการใช@เลขหมายโทรศัพทDแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๑ ของสมาคม

เสริมสร@างครอบครัวให@อบอุ.นและเป1นสุข (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาให@ความเห็นชอบคําขอใช@สิทธิตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑD

และวิธีการเก่ียวกับการใช@สิทธิในการปQกหรือต้ังเสาฯ (กพส. (ชุด๕) ๒-๔/๒๕๕๙ เดือน
มีนาคม ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๔ การพิจารณาคําร@องขอเข@าสู.กระบวนการระงับข@อพิพาท ระหว.างบริษัท ทริปเปVลที       
บรอดแบนดD จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
(ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๕ การพิจารณาคําร@องขอเข@าสู.กระบวนการระงับข@อพิพาท ระหว.างบริ ษัท ทริปเปVลที           
บรอดแบนดD จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท แอดวานซD ไวรDเลส เน็ทเวอรDค จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๖ การพิจารณาคําร@องขอเข@าสู.กระบวนการระงับข@อพิพาท ระหว.างบริษัท ทริปเปVลที      
บรอดแบนดD จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ บริษัท สมารDท ไอพี เทเลวิชั่น จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให@บริการอินเทอรDเน็ตแบบท่ีสาม 
(ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๔.๒ การยกเลิกการใช@เลขหมายโทรศัพทDแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๕๒ ของศูนยDปรองดอง
สมานฉันทDเพ่ือการปฏิรูป (คณะรักษาความสงบแห.งชาติ) (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๓ บริษัท โอลิมปVคกระเบ้ืองไทย จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทDแบบสั้น ๔ หลัก 
(จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๔ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช@อปปVYง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทDแบบสั้น ๔ หลัก 
(จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๕ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทDแบบสั้น 
๔ หลัก (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสDทหารอากาศ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม. เพ่ือใช@งานสําหรับ
สถานีเครื่องช.วยเดินอากาศ (ILS/DME) กองบิน ๒ (คท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๗ กองทัพเรือขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม. สําหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู.ตะเภา  
(คท.) (เล�ม ๒) 



 ๔.๘ บริษัท วิทยุการบินแห.งประเทศไทย จํากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี เพ่ือใช@งานเป1น
สถานีเครื่องช.วยเดินอากาศ (ILS/DME และ DVOR/DME) เพ่ือรองรับการเปVดใช@งานทางวิ่ง
เส@นท่ี ๓ ณ ท.าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท.าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา (คท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๙ ขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตรวจสอบเงินนําส.งรายได@แผ.นดินจากการให@บริการใน
ระยะเวลาคุ@มครองผู@ใช@บริการบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ครั้งท่ี ๒ (นท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๐ การควบรวมกิจการระหว.าง บริษัท ทีทีแอนดDที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท แอมเน็กซD จํากัด
(วท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๑ ข@อเสนอการใช@โครงข.ายโทรคมนาคมของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (ชท.) 
(เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ การดําเนินงานโครงการจัดให@มีบริการข@อมูลข.าวสารระบบเดซ่ีผ.านโครงข.ายโทรคมนาคม          
(ถท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ นางสาวอธิฏฏารัฏ ฆฑีรัฏวัฒนไชย ร@องเรียนบริษัท แอดวานซD อินโฟรD เซอรDวิส จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปQญหาการคิดค.าบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ นายปราการ พูลสวัสด์ิ ร@องเรียนบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปQญหาใช@งาน
อินเทอรDเน็ตผ.านโทรศัพทDเคลื่อนท่ีไม.ได@ความเร็วตามท่ีโฆษณาไว@ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๕ นายสิทธิวัฒนD ศานติกรวาณิชยD ร@องเรียนบริษัท แอดวานซD ไวรDเลส เน็ทเวอรDค จํากัด กรณี
ประสบปQญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพทDเคลื่อนท่ีไม.ดี ไม.สามารถใช@บริการได@อย.าง
ปกติ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๖ นางสาวธิดารัตนD สุขจันทรD ร@องเรียนบริษัท แอดวานซD ไวรDเลส เน็ทเวอรDค จํากัด กรณี
ประสบปQญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพทDเคลื่อนท่ีไม.ดี ไม.สามารถใช@บริการได@อย.าง
ปกติ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๗ นายประพัฒนD เชื้อจาด ร@องเรียนบริษัท แอดวานซD ไวรDเลส เน็ทเวอรDค จํากัด กรณีประสบ
ปQญหาถูกเรียกเก็บค.าบริการเสริมจากข@อความสั้นโดยไม.ได@สมัครใช@บริการ (รท.) (เล�ม ๒ 

 ๔.๑๘ นายศักด์ิชัย จันทรDแสงโชติ ร@องเรียนบริษัท แอดวานซD ไวรDเลส เน็ทเวอรDค จํากัด กรณี
ประสบปQญหาถูกเรียกเก็บค.าบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๙ นายอารมณD ประเสริฐศิลปl ร@องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ประสบปQญหาเก่ียวกับ
บริการคงสิทธิเลขหมาย (รท.) (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๒๐ ผลการพิจารณาตรวจสอบเงินนําส.งรายได@แผ.นดินจากการให@บริการในระยะเวลาคุ@มครอง
ผู@ใช@บริการบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส.งรายได@แผ.นดินจาก
การให@บริการในระยะเวลาคุ@มครองผู@ใช@บริการ , นท.) (นอกเล�ม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ แนวทางการดําเนินการกรณีการเรียกให@บริษัท ทรู มูฟ จํากัด นําส.งเงินรายได@จากการ

ให@บริการในช.วงระยะเวลาคุ@มครอง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ@มครองผู@ใช@บริการ
เป1นการชั่ วคราวในกรณีสิ้ นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให@บริการ
โทรศัพทDเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๒ แนวทางการดําเนินคดีกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด กรณีการเรียกให@ผู@ให@บริการนําส.งเงิน
รายได@จากการให@บริการในช.วงระยะเวลาคุ@มครอง ตามประกาศ กสทช. มาตรการคุ@มครอง
ผู@ใช@บริการเป1นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให@บริการ
โทรศัพทDเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.) (นอกเล�ม) 

 


