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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘  นอกเลม 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ รายงานผลการ ดําเนินงานตามมติ กทค . ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ -  ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ และ    
กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ (กท.)  นอกเลม  

 ๓.๒ คําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ คดีหมายเลขดําท่ี     
ส.๑/๒๕๕๗ (มท.) (เลม ๑) 

 ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง ) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) 
ครั้งท่ี ๒๐-๒๓/๒๕๕๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) (วท.) (เลม ๑) 

 ๓.๔ รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนกันยายน 
๒๕๕๘ (รท.) (เลม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก จํานวน ๒ ราย (บริษัท สวิทซ เฟลซ 
เพลท-เมคค่ิง จํากัด และบริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค จํากัด) (จท.) (เลม ๑) 

 ๔.๒ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน ) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น       
๔ หลัก (จท.) (เลม ๑) 

 ๔.๓ การยกเลิกการใชงานเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๐ ของ           
สํานักงบประมาณ (จท.) (เลม ๑) 

 ๔.๔ การขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ียานความถ่ี ๕ GHz (คท.) (เลม ๑) 

 ๔.๕ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๘๑/๒๕๕๘ ระหวาง 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) ผูฟองคดี กับ สํานักงาน กสทช .          
ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ กทค. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ และเลขาธิการ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๓ (มท.) 

 ๔.๖ ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด  (ชท.) (เลม ๑)  

 ๔.๗ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย          
และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเ ซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เลม ๑)  

 ๔.๘ นายไพศาล โกสุมขจรเกียรติ์ รองเรียนบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด กรณีประสบปญหาการ
เรียกเก็บคาบริการผิดพลาด (รท.) (เลม ๒) 



 ๔.๙ นายณรงคศักดิ์  วาทะเสรีศิลป รองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด    
กรณีประสบปญหาจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
(รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๐ เรื่องรองเรียนของนายจักรพงษ ปยะสกุลแกว รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีไมดี ไม
สามารถใชบริการไดอยางปกติ (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๑ เรื่องรองเรียนของนายจักรพงษ ปยะสกุลแก ว รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส           
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีไมดี ไมสามารถใชบริการไดอยางปกติ (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๒ เรื่องรองเรียนของนายจักรพงษ ปยะสกุลแกว รองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด  กรณีประสบ
ปญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีไมดี ไมสามารถใชบริการไดอยางปกติ
(รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๓ เรื่องรองเรียนของนายชัชวาล ตรังตรีชาติ รองเรียนบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด กรณี
ประสบปญหาตองการบริการอินเทอรเน็ตผานสายเคเบิล (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๔ เรื่องรองเรียนของนายอภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์ รองเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจาก
ระบบ CDMA เปนระบบ HSPA (หมายเลข 086-4458654) (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๕ เรื่องรองเรียนของนายอภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์ รองเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจาก
ระบบ CDMA เปนระบบ HSPA (หมายเลข 088-5786500) (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๖ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือใหบริการขาย
ตอบริการอินเทอรเน็ต ของบริษัท ดอทส โซลูชั่นส จํากัด (ปท.๒, คณะทํางานฯ) (เลม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

  

  


