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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
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 ๑๕/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    

 (นอกเล�ม) 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานผลกรณีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟEาในพ้ืนท่ี

จังหวัดพังงา (ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๓.๒ บริษัท พีพีดับเบ้ิลยู เทรดด้ิง จํากัด แจJงการเปลี่ยนแปลงขJอมูลนิติบุคคล (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาใหJความเห็นชอบคําขอใชJสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑO

และวิธีการเก่ียวกับการใชJสิทธิในการปPกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทQอ หรือติดต้ังอุปกรณO
ประกอบใดในการใหJบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑOสิทธิแหQงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๕) 
ครั้งท่ี ๕-๗/๒๕๕๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๔ รายงานผลการพิจารณาใหJความเห็นชอบคําขอใชJสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑO
และวิธีการเก่ียวกับการใชJสิทธิในการปPกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทQอ หรือติดต้ังอุปกรณO
ประกอบใดในการใหJบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑOสิทธิแหQงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๕) 
ครั้งท่ี ๘-๑๑/๒๕๕๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๕ รายงานผลการพิจารณาใหJความเห็นชอบคําขอใชJสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑO
และวิธีการเก่ียวกับการใชJสิทธิในการปPกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทQอ หรือติดต้ังอุปกรณO
ประกอบใดในการใหJบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑOสิทธิแหQงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๕) 
ครั้งท่ี ๑๒-๑๔/๒๕๕๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๖ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๑ ปY ๒๕๕๙ (วท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๗ รายงานอัตราคQาบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๑ ปY ๒๕๕๙ (มกราคม - มีนาคม 

๒๕๕๙) (นท.) (นอกเล�ม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอระงับการใหJบริการ CAT Ethernet บริการ 

CAT  NIX และบริการ CAT THIX แกQบริษัท มิลคอมซิสเต็มซO จํากัด (ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ บริ ษัท เดอะ ไวทOส เปซ จํ า กัด  ขอรับจัดสรรเลขหมายโทร ศัพทOสํ าหรับบริ การ

โทรศัพทOเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๓ แนวทางปฏิ บั ติการออกใบอนุญาตใหJ ต้ั งสถานี วิทยุ คมนาคมสํ าหรั บ ใหJบริ การ

โทรศัพทOเคลื่อนท่ี (คท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๔ การอนุญาตใหJใชJความถ่ีวิทยุ นําเขJา นําออก ใชJ ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมเพ่ือการสาธิต ทดลอง หรือจัดแสดงในงาน ITU Telecom World 2016 (คท.) 
(เล�ม ๑) 

 ๔.๕ นางรุQงรัตนO นวลใย รJองเรียนบริษัท แอดวานซO ไวรOเลส เน็ทเวอรOค จํากัด กรณีประสบปPญหา
จากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ นายวินิจ รักชาติ รJองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)         
กรณีประสบปPญหาถูกเรียกเก็บคQาบริการขJามแดนอัตโนมัติโดยไมQไดJสมัครใชJบริการ (รท.) 
(เล�ม ๑) 

 ๔.๗ Mr.Ran Trilessky รJองเรียนบริษัท แอดวานซO ไวรOเลส เน็ทเวอรOค จํากัด กรณีไมQไดJรับสิทธิ
จากการสมัครใชJบริการตามเง่ือนไขท่ีไดJโฆษณาไวJ (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ นายวิสุทธิ์ กิจสิริรัตนOกุล รJองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปPญหาถูกเรียกเก็บ
คQาบริการโทรศัพทOเคลื่อนท่ีเกินวงเงินท่ีจํากัดไวJ (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ นายวิพุธ สุขประเสริฐ รJองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปPญหาถูกคิดคQาบริการ
เกินวงเงินท่ีจํากัดไวJ (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๐ นายนิคม เรืองสินทรัพยO รJองเรียนบริษัท เรียล มูฟ กรณีประสบปPญหาคุณภาพบริการ
อินเทอรOเน็ตผQานโทรศัพทOเคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๑ นายธวัชชัย เหลQาอิทธิพร รJองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปPญหาการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโดยไมQแจJงใหJทราบลQวงหนJา (รท.) (เล�ม ๑)   

 ๔.๑๒ ผลการพิจารณาตรวจสอบเงินนําสQงรายไดJแผQนดินจากการใหJบริการในระยะเวลาคุJมครอง
ผูJใชJบริการบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (คณะทํางานตรวจสอบเงินนําสQงรายไดJแผQนดินจาก
การใหJบริการในระยะเวลาคุJมครองผูJใชJบริการ , นท.) (นอกเล�ม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 


