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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห-องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๐ – ๒๑/๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๒ การรายงานสถานะการใช8เลขหมายโทรศัพท>แบบสั้น ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ>

การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประจําปG ๒๕๕๘ (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินการไกลJเกลี่ยข8อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนกันยายน 

๒๕๕๙ (รท.) (เล�ม ๑) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท แอดวานซ> ดาต8าเน็ทเวอร>ค คอมมิวนิเคชั่นส> จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการ

ให8บริการอินเทอร>เน็ต (ปท.๑ ,ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ บริษัท สุชาติ เทเลคอม จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให8บริการอินเทอร>เน็ตแบบท่ีหนึ่ง (ปท.๒) 

(เล�ม ๑) 
 ๔.๓ บริษัท ไทย อกริ ฟูVดส> จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท>แบบสั้น ๔ หลัก

(จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท>แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๘๗๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม (จท.) (เล�ม ๑)  
 ๔.๕ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอสJงคืนเลขหมายโทรศัพท>สําหรับบริการโทรศัพท>ประจําท่ี 

(จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๖ สรุปผลการรับฟYงความเห็นสาธารณะของผู8มีสJวนได8เสียและประชาชนท่ัวไป เรื่อง แนว

ทางการทําความเข8าใจกับประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับการให8บริการ
โทรศัพท>เคลื่อนท่ี (คท. , รท. , ทท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ บริษัท ทรู ยูนิเวอร>แซล คอนเวอร>เจ8นซ> จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร>แซล คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด ขอขยายระยะเวลานําสJงรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม
ฉบับแก8ไขปรับปรุงของปGบัญชี ๒๕๕๘ (นท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๘ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม ระหวJางการไฟฟVาฝ^ายผลิตแหJงประเทศไทย และ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๙ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.บางกอกน8อย-สฟ.บ8านดอน เส8นทาง สฟ.
ตาก๑-สฟ.แมJสอด ระหวJางการไฟฟVาฝ^ายผลิตแหJงประเทศไทย และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๐ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แมJสอด ระหวJางการไฟฟVาฝ^าย
ผลิตแหJงประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๒) 



 ๔.๑๑ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.บ8านดอน-สฟ.ภูเก็ต๑ เส8นทาง สฟ.ตาก๑-
สฟ.แมJสอด ระหวJางการไฟฟVาฝ^ายผลิตแหJงประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร>ค จํากัด
(ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.สวรรคโลก-สฟ.เชียงใหมJ ๒ เส8นทาง สฟ.
แมJเมาะ ๓-สฟ.เชียงราย ระหวJางการไฟฟVาฝ^ายผลิตแหJงประเทศไทย และบริษัท จัสเทล 
เน็ทเวิร>ค จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.แจ8งวัฒนะ-สฟ.เพชรบุรี เส8นทาง สฟ.
เพชรบุรี-สฟ.บ8านดอน เส8นทาง สฟ.บ8านดอน-สฟ.หาดใหญJ ๒ ระหวJางการไฟฟVาฝ^ายผลิต
แหJงประเทศ และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร>ค จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.ลําปาง๑-สฟ.ลําพูน๒ เส8นทาง สฟ.สระบุรี
๒-สฟ.นครราชสีมา๑ เส8นทาง สฟ.ประจวบคีรีขันธ>-สฟ.ชุมพร ระหวJางการไฟฟVาฝ^ายผลิต
แหJงประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร>เมชั่น ไฮเวย> จํากัด (ชท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๕ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.สุราษฎร>ธานี-สฟ.ภูเก็ต๑ ระหวJางการไฟฟVา
ฝ^ายผลิตแหJงประเทศไทย และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร>เมชั่น ไฮเวย> จํากัด (ชท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๖ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.แจ8งวัฒนะ-สฟ.เชียงใหมJ ๒ ระหวJางการ
ไฟฟVาฝ^ายผลิตแหJงประเทศไทย และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร>เมชั่น ไฮเวย> จํากัด (ชท.)   
(เล�ม ๓) 

 ๔.๑๗ สัญญาการใช8โครงขJายโทรคมนาคม เส8นทาง สฟ.แจ8งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญJ๑ ระหวJางการ
ไฟฟVาฝ^ายผลิตแหJงประเทศไทย และบริษัท  ยูไนเต็ด อินฟอร>เมชั่น ไฮเวย> จํากัด (ชท.)   
(เล�ม ๓) 

 ๔.๑๘ (รJาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ>
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเลJน ประเภทท่ัวไป (ทท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๑๙ นายชาญชัย เบ็ญญาสาร ร8องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกเรียก
เก็บคJาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๐ พ.ต.ท. ศันสนะ พิริยะจิตตะ ร8องเรียนบริษัทเรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปYญหาการเรียก
เก็บคJาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๑ นางสาวฤทัยรัตน> ต้ังถาวรวงศ> ร8องเรียนบริษัท ทรู อินเตอร>เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
กรณีประสบปYญหาถูกเรียกเก็บคJาบริการท่ีชําระแล8วหรือหลังจากถูกยกเลิกบริการแล8ว (รท.) 
(เล�ม ๓) 

 ๔.๒๒ นายมานพ แสงสJงกลิ่น ร8องเรียนบริษัท เรียลมูฟ จํากัด กรณีประสบปYญหาถูกเรียกเก็บ
คJาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๓) 

 ๔.๒๓ งบประมาณรายจJาย ประจําปG ๒๕๖๐ ของสายงานกิจการโทรคมนาคม (อท.) (นอกเล�ม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  
 


