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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๑๑ ตุลาคม 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 ๑๗/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช;งานสื่อสารผ>านดาวเทียมต>างชาติ

ชนิดชั่วคราว ประจําเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒๔ รายการ (ปท.๑)   
(เล�ม ๑) 

 ๓.๒ แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๓.๓ รายงานความคืบหน;าการดําเนินการเพ่ือเปMนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพทOเคลื่อนท่ี ๒๑๐๐ MHz 
ระหว>างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท แอดวานซO อินโฟรO เซอรOวิส จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ  (ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๓.๔ บริษัท ยัวรOไพรซO จํากัด ขอยกเลิกการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทOแบบสั้น ๔ หลัก
(จท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๕ รายงานผลการสอบข;อเท็จจริง กรณีพนักงานของบริษัท แอดวานซO ไวรOเลส เน็ทเวอรOค 
จํากัด นําข;อมูลของลูกค;าไปให;บุคคลภายนอก (คณะทํางานตรวจสอบข;อเท็จจริงกรณี
พนักงานของกลุ>มบริษัท แอดวานซO ไวรOเลส เน็ทเวอรOค จํากัด นําข;อมูลของลูกค;าไปให;
บุคคลภายนอก , ดท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท โรงพยาบาลศรีสวรรคO จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทOแบบสั้น ๔ หลัก

(จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ ร>างประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว;นค>าบริการสําหรับการใช;บริการเลขหมาย

โทรศัพทOแบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก (จท.) (นอกเล�ม) 
 ๔.๓ การประมูลเลขหมายโทรศัพทOสําหรับบริการโทรศัพทOเคลื่อนท่ีท่ีเปMนเลขหมายสวย จํานวน 

๑๖ หมายเลข (จท.) (นอกเล�ม) 
 ๔.๔ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด มหาชน ขออนุญาตมี ใช; คลื่นความถ่ีวิทยุ สําหรับการ

ติดต>อสื่อสาร ระหว>างอากาศยานกับท่ีข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานสําหรับเฮลิคอปเตอรO
ของโรงพยาบาล (คท.) (นอกเล�ม) 

 ๔.๕ การจัดสรรความถ่ีวิทยุทดแทนให;บริษัท วิทยุการบินแห>งประเทศไทย จํากัด (คท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๖ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสOทหารอากาศ ขอปรับปรุงการใช;ความถ่ีวิทยุย>าน ๒๓๐๐-๒๔๐๐ 

MHz และขออนุญาตใช;ความถ่ีวิทยุสําหรับระบบการติดต>อสื่อสารเครือข>ายไร;สายความเร็ว
สูง แบบ Long Term Evolution (LTE) (คท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๗ กําหนดผู;รับมอบอํานาจ ผู;รับผิดชอบดําเนินคดี และให;ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดี
ในศาลปกครอง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๖๘๗/๒๕๕๗ ระหว>างบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) กับ กสทช. และ กทค. (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ นางสาวอัจฉรา เอียสกุล ร;องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปfญหาถูกระงับเลข
หมาย (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๙ นายบํารุง หอมจันทรO ร;องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปfญหาอินเทอรOเน็ต
ผ>านโทรศัพทOเคลื่อนท่ีคิดค>าบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๐ นายธวัช รัตตะชัย ร;องเรียนบริษัท ทรู คอรOปอเรชั่น จํากัด กรณีประสบปfญหาการคิด
ค>าบริการโทรศัพทOพ้ืนฐานผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๑ นางรุ>งนภา เหมือนวาจา ดําเนินการแทนนายจิระศักด์ิ กิตตินพเกล;า ร;องเรียนบริษัท      
แอดวานซO ไวรOเลส เน็ตเวอรOค จํากัด กรณีประสบปfญหาจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
(รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ การจัดทํา (ร>าง) แผนแม>บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) (คณะทํางาน
จัดทําแผนแม>บทการบริหารคลื่นฯ) (เล�ม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การแต>งต้ังคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑO

การจัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) (นอกเล�ม) 
 ๕.๒ การกําหนดวันเปjดให;บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทOเคลื่อนท่ีตามเง่ือนไขแนวทาง

ปฏิบัติการโอนย;ายผู;ให;บริการโทรศัพทOเคลื่อนท่ีของผู;ใช;บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑOบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทOเคลื่อนท่ี ฉบับปรับปรุง (จท.) (นอกเล�ม)  

 ๕.๓ การขอคัดค;านและขอให;แก;ไขเง่ือนไขแนวปฏิบัติการโอนย;ายผู;ให;บริการโทรศัพทOเคลื่อนท่ี
ของผู;ให;บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห>งชาติ เรื่อง หลักเกณฑO
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทOเคลื่อนท่ี (MNP Porting Process Manual) ฉบับปรับปรุง 
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรOแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
(จท.) (นอกเล�ม) 

 


