
Version 1 
Date 31/10/2557  time 11:30 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นอกเลม 
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นอกเลม  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๗ - ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ เลมท่ี ๑  

 ๓.๒ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ยานความถ่ี ๒.๑ 
GHz ฉบับท่ี ๘/๕๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ (ปท. ๒) เลมท่ี ๑ 

 ๓.๓ รายงานการใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (จท.) 
เลมท่ี ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๔.๑ บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบหนึ่ง เพ่ือ
ใหบริการขายตอบริการ Digital Trunked Radio (ปท. ๒) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๒ บริษัท ไฟเบอร ทูเดอะโฮม จํากัด ขอยกเลิกการใหบริการภายใตใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง (ปท. ๒) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๓ ขอยกเวนคาปรับกรณีชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุลาชา (คท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๔ ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับบทบัญญัติของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน (คท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๕ การมอบอํานาจในคดีปกครองคดีหมายเลขดําท่ี ๑๓๔๗/๒๕๕๗ ระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน ) ผูฟองคดี กับ กทค . ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ 
(มท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๖ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
ใชสิทธิในการปกหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๗) (วท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๗ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
ใชสิทธิในการปกหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗) (วท.) เลมท่ี ๑ 

 ๔.๘ ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยื่นขอตออายุใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวย
ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑  (ทท.)   
เลมท่ี ๑ 



 
 

 ๔.๙ เรื่องรองเรียนของบริษัท นครปฐมมอเตอร จํากัด ดําเนินการแทนโดย นายเลิศฤทธิ์ วงศ
อัศวนฤมล รองเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาถูกคิด
คาบริการระหวางประเทศผิดพลาด โดยไมไดใชบริการ (รท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๐ กรณี นายชาญชัย ตุลาประพฤทธิ์ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน ) กรณีเรียกเก็บคาบริการผิดพลาดของการใชบริการอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี   

 ๔.๑๑ นางสาวปทมพร ชัชพรปณชัย รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน ) กรณีประสบปญหาไดรับความเดือดรอนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  (รท.) 
เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๒ นายพรเทพ เบญญาอภิกุล รองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ผูรองเรียน
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบรายเดือน กรณีประสบปญหาผูใหบริการไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขทายใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราคาบริการลงรอยละ ๑๕  (รท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๓ เรื่องรองเรียนของนางสาวอรทัย สิทธิศรีประเสริฐ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปญหาคุณภาพการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา 
ขอใหบริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และคืนเงินคาบริการท่ีเรียกเก็บไป  (รท.)    
เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๔ เรื่องรองเรียนของนายเอกชัย ตันติชาติวัฒน รองเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปญหาบริษัทฯเรียกเก็บคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศไมถูกตอง  
(รท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๕ เรื่องรองเรียนของนายอภิเสต พงษสุวรรณ รองเรียนบริษัท ทรูมูฟ จํากัด กรณีประสบปญหา
บริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีไมถูกตอง (รท.)  เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๖ รองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอร จํากัด ผูรองเรียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
แบบรายเดือน กรณีประสบปญหาผูใหบริการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขทายใบอนุญาต เรื่องการ
ลดอัตราคาบริการลงรอยละ ๑๕ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๗ เรื่อง) (รท.)  เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๗ ขอหารือแนวทางในการแกไขปรับปรุงมาตรการคุมครองผูบริโภคผูใชบริการเปนการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
(คณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงมาตราการคุมครองผูบริโภคฯ) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๘ ขอแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ เก่ียวกับการ
จัดสรรคลื่ นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคมสําหรับหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ  (คภ.) 
เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๙ การกําหนดทาทีเบื้องตนของประเทศไทยในการประชุม JTC ไทย-มาเลเชีย ครั้งท่ี ๒๖ ใน
ประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

  

  

  



 
 

  


