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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๒๕/๒๕๕๗ 
วันพุธที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ วันวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นอกเล่ม  
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นอกเล่ม  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้  และประสบการณ์กับคณะ

ผู้บริหาร ระดับสูงของ กสทช. สวีเดน(The Swedish Post and Telecom Authority: 
PTS) บริษทั  Ericssonและการสัมมนา Broadband for all-an essential infrastructure 
for a prosperous society (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. สุทธิพลฯ.) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติ
ชนิดชั่วคราว จ านวน ๑๔๕ รายการ (ปท.๑) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติ
ชนิดชั่วคราว จ านวน ๙๖ รายการ (ปท.๑) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอขยายข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิด
ชั่วคราวเพ่ือรับสัญญาณรายการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑๗ (ปท.๑) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๕ รายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
(จท.) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๖ ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.๒๕๑/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ.
๒๔๖/๒๕๕๗ ระหว่างนายโอภาส อรรณพพรชัย ผู้ฟ้องคดี กีบ กทช. ผู้ถูกฟ้อง (มท.) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๗ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๗ (เมษายน - มิถุนายน 
๒๕๕๗) (นท.) นอกเล่ม 

 ๓.๘ รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว่างวันที่  ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (รท.) เล่มที่ ๑ 

 ๓.๙ รายงานการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ ๒.๑ 
GHz ฉบับที่ ๗/๕๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ (ปท.๒) นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ขออนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเรือที่

อยู่นอกทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ของประเทศไทย (ปท.๑) เล่มที่ ๑ 
 ๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอขยายข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติ    

เพ่ือให้บริการกับบริษัท สมาร์ทแคส เทคโนโลยี จ ากัด (ปท.๑) เล่มที่ ๑ 



 
 

 ๔.๓ บริษัท เอเชีย อินโฟรเน็ท จ ากัด ขอยกเลิกการให้บริการภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง (ปท.๒) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๔ แนวทางการโอนย้ายและจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ให้แก่ ผู้ใช้งาน เลข
หมาย ๑๑๒x ได้แก่ กระทรวงคมนาคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) การประปา
นครหลวง บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จ ากัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จท.) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๕ บริษัท วี.พี. สตีล แอนด์ ไวร์เมซ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 
(จท.) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๖ การขอความเห็นชอบร่างสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมที่ท ากับรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
กับ บริษัท มาร์กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอสดีเอ็น บีเฮชดี ไชน่า โมบาย (มท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๗ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 

 ๔.๘ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 

 ๔.๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทริป
เปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด (มหาชน) 
(ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด 
(มหาชน) (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย) กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (ผู้ขอ
เชื่อมต่อโครงข่าย) (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  (ผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่าย) (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๓ การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ (ทท.) เล่มท่ี ๓  
 ๔.๑๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. จ านวน ๒ ฉบับ (ทท.) เล่มท่ี ๓ 
 ๔.๑๕ นายสุรไกร จันทรภูมิ ร้องเรียน บมจ. กสท โทรคมนาคม กรณีประสบปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การให้บริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบ CDMA เป็นระบบ 
HSPA (รท.) เล่มท่ี ๓ 

 ๔.๑๖ นายสราวุธ ศุภสัญญา ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) เล่มท่ี ๓  

 ๔.๑๗ อดีต พ.ต.ท. สมใจ จันทรังษี ร้องเรียนบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูก
เรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ประจ าที่ผิดพลาด (รท.) เล่มท่ี ๓ 

 ๔.๑๘ ร้องเรียนกรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย โบนัสวันเกิด (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๒๕ เรื่อง) (รท.) เล่มท่ี ๓ 



 
 

 ๔.๑๙ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร 
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ พ.ศ.... (รท.) เล่มท่ี ๓ 

 ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียนของนางสาวพัชร์ณัญญา ศศิพัชรพงษ์ ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส    
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกยึดเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ได้รับความ
ยินยอม (รท.) เล่มที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม 

(จท.) นอกเล่ม 
 ๕.๒ การคืนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก (เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก) หมายเลข 

๑๖๓๐ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จ ากัด (จท.) นอกเล่ม 
 ๕.๓ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 

๔ หลัก (จท.) นอกเล่ม 
 ๕.๔ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ขอคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๖๘๖ และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖ (จท.) นอกเล่ม  

 ๕.๕ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชั่วคราว 
(คท.) นอกเล่ม  

 ๕.๖ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๘ ของสายงานกิจการโทรคมนาคม (อท.) นอกเล่ม 
 ๕.๗ การจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน

กิจการโทรคมนาคม (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ) นอกเล่ม 


