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           ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕ ๘       

นอกเลม 
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘       

นอกเลม 
๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘        

นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๓.๑ รายงานผลการ ดําเนินงานตามมติ กทค . ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ -  ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ (กท .)     
นอกเลม 

 ๓.๒ การแกไขขอเสนอการใชบริการขามโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายในประเทศ ในสวนของ
อัตราคาตอบแทนการใชบริการฯ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) (ชท.) (เลม ๑)   

 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหวางเดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ (รท.) (เลม ๑)  

 ๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานระดับยุทธศาสตรตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 
๒๕๕๕ ) และ แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕ ) 
ประจําป ๒๕๕๘ (คภ.) (เลม ๑)   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ แผนความคุมครองผูใชบริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๔.๒ การพิจารณาอนุญาตใหสํานักงานเทศบ าลเมืองปากพูน ใชเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ 
หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ (จท.) (เลม ๑) 

 ๔.๓ การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น กรณีมีเหตุจําเปน เรงดวน (จท.) (เลม ๑) 
 ๔.๔ บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น 

๔ หลัก (จท.) (เลม ๑)  
 ๔.๕ บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน ) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก 

(จท.) (เลม ๑)  
 ๔.๖ การดําเนินการกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) (เลม ๒) 
 ๔.๗ กําหนดผูรับมอบอํานาจ ผูรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดี ในคดีปกครอง

หมายเลขดําท่ี ๑๙๒๗/๒๕๕๘ (มท.) (เลม ๒) 



  
 
 ๔.๘ คํารองขอใหวินิจฉัยเก่ียวกับการใชทอรอยสายเคเบิลโทรคมนาคมใตดินและขอใหกําหนด

อัตราคาตอบแทนการใชทอรอยสายเคเบิลโทรคมนาคมใตดินในอัตราอิงตนทุน (cost-
based basis) ระหวาง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (วท.) (เลม ๒) 

 ๔.๙ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ . ขอนแกน๑-สฟ. หนองคาย ระหวางการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) (ชท.) 
(เลม ๒)  

 ๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .ลําปาง๒ - สฟ.ลําพูน๒ 
สฟ.สระบุรี๒ - สฟ.นครราชสีมา๑ สฟ. ประจวบคีรีขันธ -  สฟ. ชุมพร ระหวางการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยและบริษัท ยูไนเต็ด  อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (ชท.) (เลม ๒)  

 ๔.๑๑  การชําระบัญชีการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) 
ตามแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๓ ของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด  (ถท.)     
(เลม ๒) 

 ๔.๑๒ การชําระบัญชีการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) 
ตามแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๓ ของบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด 
(มหาชน) (ถท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๓ เรื่องรองเรียนของนายไพรัตน ภูครองทุง ดําเนินการแทน นายซาดิป ดิปกุมมาร คารเตอรจิ 
รองเรียน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาถูกเรียก
เก็บคาบริการผิดพลาดของบริการระหวางประเทศ (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๔ นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปญหาการเปลี่ยน
เง่ือนไขโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ไมไดรับความยินยอม (รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๕ เรื่องรองเรียนของนางสาวเนติมา กลัดแกว รองเรียนบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน ) กรณีประสบปญหามีความกังวลตอสุขภาพเก่ียวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
(รท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๖ (ราง ) ประกาศ กสทช . ท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี        
ยานความถ่ี ๕๗ - ๖๖ GHz (V-band) จํานวน ๒ ฉบับ (คภ. , ทท. , คท.) (เลม ๒)   

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 


