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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ 

วันศุกร#ท่ี ๒๘ 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 ๑๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นอกเล�ม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ (กท.) นอกเล�ม 
 ๓.๒ สัญญาการขายสAงบริการโทรศัพทDเคลื่อนท่ีระหวAางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  

 (มหาชน) และ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มท.) เล�ม ๑ 
 ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาใหMความเห็นชอบคําขอใชMสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑD

และวิธีการเก่ียวกับการใชMสิทธิในการปPกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทAอ หรือติดต้ังอุปกรณD
ประกอบใดในการใหMบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑDสิทธิแหAงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี 
๑๔-๑๖/๒๕๕๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) (วท.) เล�ม ๑ 

 ๓.๔ บันทึกแกMไขเพ่ิมเติมสัญญาการใชMโครงสรMางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรAวมกันครั้งท่ี ๕ ระหวAาง บริษัท  
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) เล�ม ๑ 

 ๓.๕ รายงานผลการดําเนินการไกลAเกลี่ยขMอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
(รท.) เล�ม ๑ 

 ๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแกMไขปPญหาเรื่องรMองเรียน  
ตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการดําเนินการเสร็จ
สิ้นแลMว (รท.) เล�ม ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การปรับปรุงเง่ือนไขแนบทMายใบอนุญาตในสAวนของการกําหนดความเป[นกลางทาง

เทคโนโลยีสําหรับผูMใหMบริการโทรศัพทDเคลื่อนท่ี (ปท.๑) เล�ม ๑ 
 ๔.๒ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการใหMบริการอินเทอรDเน็ตแบบท่ี

หนึ่ง เพ่ือใหMบริการอินเทอรDเน็ตบนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ (ปท.๒) เล�ม ๑ 
 ๔.๓ การยกเลิกการใชMเลขหมายโทรศัพทDแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงาน

เทศบาลเมืองทAาขMาม (จท.) เล�ม ๑ 
 ๔.๔ กําหนดผูMรับมอบอํานาจ ผูMรับผิดชอบคดี และใหMความเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีในศาล

ปกครองสูงสุดคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ.๑๓/๒๕๕๘ (คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขดํา
ท่ี ๙๙๕/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๙๕/๒๕๕๗) ระหวAางบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ผูMฟ̂องคดี กับ กสทช. ผูMถูกฟ̂องคดี (มท.) เล�ม ๑ 

 ๔.๕ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอใหMพิจารณาขMอเสนอของนายพุทธิกุล ป_ยะจันทรD 
เก่ียวกับการปรับปรุงการใหMบริการโทรศัพทDเคลื่อนท่ีแบบเติมเงิน (นท.,มท.) เล�ม ๑ 



 ๔.๖ บันทึกแกMไขเพ่ิมเติมสัญญาการใชMโครงขAายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหวAาง บริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรDเมชั่น ไฮเวยD จํากัด  
(ชท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๗ สัญญาการใชMโครงขAายโทรคมนาคม ระหวAางการไฟฟ̂าฝcายผลิตแหAงประเทศไทย และ บริษัท 
จัสเทล เน็ทเวิรDค จํากัด (ชท.) เล�ม ๒  

 ๔.๘ สัญญาการใชMโครงขAายโทรคมนาคม ระหวAางการไฟฟ̂าฝcายผลิตแหAงประเทศไทย และ บริษัท 
ทีทีแอนดDที จํากัด (มหาชน) (ชท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๙ สัญญาการใชMโครงขAายโทรคมนาคม ระหวAางการไฟฟ̂าฝcายผลิตแหAงประเทศไทย และ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ชท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๐ สัญญาการใชMโครงขAายโทรคมนาคมเสMนทาง สฟ.แจMงวัฒนะ-สฟ.หาดใหญA 1 ระหวAาง      
การไฟฟ̂าฝcายผลิตแหAงประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรDเมชั่น ไฮเวยD จํากัด
(ชท.) เล�ม ๒ 

 ๔.๑๑ สัญญาการใชMโครงขAายโทรคมนาคมเสMนทาง สฟ.ลําปาง2 - สฟ.ลําพูน2 สฟ.สระบุรี2 - สฟ.
นครราชสีมา1 สฟ.ประจวบคีรีขันธD - สฟ.ชุมพร ระหวAาง การไฟฟ̂าฝcายผลิตแหAงประเทศ 
และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรDเมชั่น ไฮเวยD จํากัด (ชท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๒ ขMอเสนอการเชื่อมตAอโครงขAายโทรคมนาคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(ชท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๓ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด รMองเรียนการถูกบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ระงับการใหMบริการสAงผAานทราฟฟ_คโทรศัพทDระหวAางประเทศในกิจการใหMบริการ
โทรคมนาคม (ดท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๔ การปรับปรุงแกMไขรAางประกาศ กทช. เรื่องมาตรการสAงเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมตAอเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป[นรAางประกาศ กสทช. (ทท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๕ สถาบันไฟฟ̂าและอิเล็กทรอนิคสD อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิยื่นขอตAออายุใบอนุญาตใหMจัดต้ัง
หนAวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณD ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๒       
(ทท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๖ เรื่องรMองเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ รMองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ
ปPญหาไมAสามารถยกเลิกบริการไดM (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๗ เรื่องรMองเรียนของนายรัฐพล วรรณจิตรD รMองเรียนบริษัท แอดวานซD อินโฟรD เซอรDวิส จํากัด
(มหาชน) กรณี ประสบปPญหาเก่ียวกับการคิดคAาบริการสAงขMอความสั้นผAานโทรศัพทDเคลื่อนท่ี
ผิดพลาด (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๘ นางยุพิน ประสิทธิ์มณฑล รMองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปPญหาไดMรับความ
เดือดรMอนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๑๙ เสนอขอแกMไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องรMองเรียนและพิจารณาเรื่อง
รMองเรียนของผูMใชMบริการ (รท. , มท.) เล�ม ๓ 

 ๔.๒๐ การจัดสอบ และจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลAนข้ันตMน    
ปg ๒๕๕๙ (บท.) เล�ม ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  


