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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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 ๑๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ (กท.)นอกเล�ม    
 ๓.๒ รายงานผลการพิจารณาใหCความเห็นชอบคําขอใชCส ิทธ ิตามประกาศ กทช. เรื ่อง 

หลักเกณฑJและวิธีการเกี่ยวกับการใชCสิทธิในการปLกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทMอ 
หรือติดตั้งอุปกรณJประกอบใดในการใหCบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑJสิทธิแหMง
ทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๑๐-๑๓/๒๕๕๘ เดือนเมษายน ๒๕๕๘) (วท.) เล�ม ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุCมครองผูCใชCบริการเปUนการชั่วคราวในการสิ้นสุดการอนุญาตหรือ

สัมปทานตามคําสั่ง คสช. และการดําเนินการท่ีเก่ียวขCอง กรณีการบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ี 
๑๘๐๐ MHz (ปท.๑) เล�ม ๑ 

 ๔.๒ แผนความคุCมครองผูCใชCบริการของบริษัท แอดวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส จํากัด (มหาชน)     
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุCมครองผูCใชCบริการเปUนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด   
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาใหCบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปท.๑) เล�ม ๑ 

 ๔.๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท คอมมิวนิคเอท 
จํากัด (ปท.๒) เล�ม ๑ 

 ๔.๔ บริษัท สมารJโท จํากัด แจCงความประสงคJไมMตMออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่งเลขท่ี ๑/๕๓/๐๐๘ (ปท.๒) เล�ม ๑ 

 ๔.๕ การสิ้นสุดใบอนุญาตของผูCรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง และผูCรับ
ใบอนุญาตการใหCบริการอินเทอรJเน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๔ ราย (ปท.๒) เล�ม ๑ 

 ๔.๖ บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๓๖ (ปท.๒) เล�ม ๑ 

 ๔.๗ การขออนุญาตใชCเครื่องวิทยุคมนาคม และนําเขCาเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือใชCงานจริงใน
โครงการศึกษาวิจัย Smart Substation เพ่ือรองรับ Smart Grid ในกิจการของการไฟฟdา
สMวนภูมิภาค (คท.) เล�ม ๑ 

 ๔.๘ กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผMานระบบ
อินเทอรJเน็ต (คท.) เล�ม ๑ 

 ๔.๙ พิจารณาอุทธรณJคําสั่งทางปกครองกรณีไมMรับคําขอและไมMอาจพิจารณาออกใบอนุญาต
พนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเลMน (คท.) เล�ม ๑ 



 ๔.๑๐ ขอใหCพิจารณาและมีคําสั่งระงับการปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แหMงพระราชบัญญัติ
องคJกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนJ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (มท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๑ ความเห็นทางกฎหมาย กรณีศาลปกครองมีคําสั่งใหCใชCวิธีการชั่วคราวเพ่ือคุCมครองประโยชนJ
ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขดําท่ี ค. ๘/๒๕๕๗ และคดีหมายเลข
แดงท่ี ค. ๒/๒๕๕๘ ระหวMาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท.) ผูCรCอง กับ 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ดีแทค) ผูCคัดคCาน และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด (ดีแทค ไตรเน็ต) ผูCรCองสอด (มท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๒ การพิจารณาแบบสัญญาใหCบริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซJ จํากัด (บริการ
อินเทอรJเน็ต) ฉบับแกCไข ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาใหCบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (มท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๓ การพิจารณาขCอเสนอการขายสMงบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
(ฉบับแกCไข) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนJ และกิจการ
โทรคมนาคมแหMงชาติ เรื่อง บริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ีแบบโครงขMายเสมือนจริง พ.ศ. ๒๕๕๖
(มท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๔ การใหCความเห็นชอบรMางขCอตกลงและเง่ือนไขการใหCบริการอินเทอรJเน็ตบรอดแบนดJของ
บริษัท ซุปเปอรJบรอดแบนดJ เน็ทเวอรJค จํากัด (มท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๕ การใหCความเห็นชอบแบบสัญญาใหCบริการโทรคมนาคมประจําท่ีของบริษัท แอดวานซJ    
ไวรJเลส เน็ทเวอรJค จํากัด (มท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๖ รายงานความคืบหนCาการดําเนินงานการศึกษาการกํากับดูแลอัตราคMาบริการโทรคมนาคม
ดCวยวิธี Price Cap (นท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๗ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําสMงรายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปmบัญชี ๒๕๕๗ (นท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๘ การพิจารณาใหCความเห็นชอบใน (รMาง) คําสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผูCมีอํานาจเหนือตลาดอยMางมี
นัยสําคัญในแตMละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวขCอง และใหCผูCมีอํานาจเหนือตลาดอยMางมี
นัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด (วท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๙ ขCอเสนอการเชื่อมตMอโครงขMายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส จํากัด 
(มหาชน)  (ชท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๒๐ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด รCองเรียนการถูกบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ระงับการใหCบริการสMงผMานทราฟฟnคโทรศัพทJระหวMางประเทศในกิจการใหCบริการ
โทรคมนาคม (ดท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๒๑ การปรับปรุงแกCไขรMางประกาศ กทช. เรื่องมาตรการสMงเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมตMอเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปUนรMางประกาศ กสทช. (ทท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๒๒ สถาบันไฟฟdาและอิเล็กทรอนิคสJ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิยื่นขอตMออายุใบอนุญาตใหCจัดต้ัง
หนMวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณJ ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๒(ทท.) 

 ๔.๒๓ นางพิชชนันทJ สัจจกุลวนิชยJ รCองเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบปLญหาถูก
คิดคMาบริการผิดพลาดจากการใชCบริการอินเทอรJเน็ตผMานโทรศัพทJเคลื่อนท่ี (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๒๔ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร รCองเรียนบริษัท แอดวานซJ ไวรJเลส เน็ทเวอรJค จํากัด กรณีประสบ
ปLญหาการคิดคMาบริการ Call Center ๑๑๗๕ (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๒๕ เรื่องรCองเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ รCองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ
ปLญหาไมMสามารถยกเลิกบริการไดC (รท.) เล�ม ๓ 



 ๔.๒๖ นายชนันตJ ตันจริยานนทJ รCองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปLญหาถูกคิดคMาบริการจากขCอความสั้นโดยท่ีไมMไดCสมัครใชCบริการ (รท.) เล�ม ๓  

 ๔.๒๗ เรื่องรCองเรียนของนายมงคล อุดมคําใบ รCองเรียนบริษัท แอดวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปLญหาเติมเงินโทรศัพทJเคลื่อนท่ีผิดเลขหมาย (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๒๘ นายเอกภพ ฟองธนกิจ รCองเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปLญหาเก่ียวกับ
การคิดคMาบริการโทรศัพทJเคลื่อนท่ีผิดพลาด (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๒๙ เรื่องรCองเรียนของนายรัฐพล วรรณจิตรJ รCองเรียนบริษัท แอดวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส จํากัด
(มหาชน) กรณี ประสบปLญหาเก่ียวกับการคิดคMาบริการสMงขCอความสั้นผMานโทรศัพทJเคลื่อนท่ี
ผิดพลาด (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๓๐ นางยุพิน ประสิทธิ์มณฑล รCองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปLญหาไดCรับความ
เดือดรCอนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๓๑ เสนอขอแกCไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องรCองเรียนและพิจารณาเรื่อง
รCองเรียนของผูCใชCบริการ (รท. , มท.) เล�ม ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  
 


