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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๑๙/๒๕๕๗ 
วันพุธที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๐๑๑/๒๕๕๓ (มท.) (เล่มท่ี๑)  
 ๓.๒ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (มกราคม-มีนาคม 

๒๕๕๗) (นท.) (นอกเล่ม) 
 ๓.๓ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ชท.) (เล่มท่ี๑) 
 ๓.๔ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (ชท.) (เล่มท่ี๑) 
 ๓.๕ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท เรียล ฟิว

เจอร์ จ ากัด (ชท.) (เล่มท่ี๑)   
 ๓.๖ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) (ชท.) (เล่มท่ี๑) 
 ๓.๗ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท แอดวานซ์ 

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (ชท.) (เล่มท่ี๑)   
 ๓.๘ รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือนมิถุนายน 

๒๕๕๗ (รท.) (เล่มท่ี๑)  
 ๓.๙ รายงานผลการประชุมการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการเรียกเก็บ

ค่าบริการจากเกม Cookie Run (รท.) (เล่มท่ี๑)  
 ๓.๑๐ รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ ๒๐๑๕ 

ของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (APG15-3) (คภ.) (เล่มท่ี๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก (จท.) 

(เล่มที่ ๒ licensing)  
 ๔.๒ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่

ใหม่จ านวน ๓ ความถี่ โดยเป็นความถี่วิทยุเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
อนุญาตให้ใช้งาน (คท.) (เล่มที่ ๒ licensing) 

  
 
 



 
 

 ๔.๓ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริการอินเทอร์เน็ต และบริการ INET Data Center ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

๔.๔ ข้อเสนอเงื่อนไขก าหนดระยะเวลาส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียก
เก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (มท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระยะเวลาความคุ้มครอง (มท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ)  

 ๔.๖ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗) (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๗ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และ ร่าง แนวทางการบริหารคลื่นความถี่ใน
กิจการโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขต
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณา ผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ที่ได้ปรับปรุงตามความคิดเห็น
จากการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๗ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๙ แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเดินสาย
เคเบิลใยแก้วน าแสงหรือสายส่งสัญญาณต่างๆ บนสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ)  

 ๔.๑๐ แนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคม (รท.) (เล่มที่ ๔ ก ากับดูแล) 
 ๔.๑๑  นายมนัส หิรัญสาลี ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรณีเรียกเก็บ

ค่าบริการที่มิได้สมัครใช้ (รท.) (เรื่องต่อเนื่อง) (เล่มที่ ๔ ก ากับดูแล) 
 ๔.๑๒ นายวิรัตน์ พุทธิเมที ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบ

ปัญหา การคิดค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รท.) (เล่มที่ ๔ 
ก ากับดูแล) 

 ๔.๑๓ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการน าคลื่นความถี่ย่าน ๒.๓ GHz 
และ ๒.๖ GHz มาใช้ส าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม (คภ.) (เล่มที่ ๕ อ่ืนๆ)  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   


