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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห+องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  ๒.๑   รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (นอกเล�ม) 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๒ – ๒๓/๒๕๕๙ (กท.) (เล�ม ๑)  
 ๓.๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม>มีโครงข>ายเป@นของตนเอง ฉบับท่ี 

๓/๒๕๕๙ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม>มีโครงข>ายเป@นของตนเองฉบับท่ี 

๔/๒๕๕๙ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๔ รายงานผลแห>งคําพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี ๗๐๖/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๑๖๗/

๒๕๕๕ (มท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๕ รายงานอัตราค>าบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๒ ปK ๒๕๕๙ (เมษายน - มิถุนายน 

๒๕๕๙) (นท.) (นอกเล�ม) 
 ๓.๖ รายงานสรุปผลการแกNไขปOญหาเรื่องรNองเรียนของผูNรับใบอนุญาต เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ (รท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๗ รายงานผลการดําเนินการไกล>เกลี่ยขNอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนตุลาคม 

๒๕๕๙ (รท.) (เล�ม ๑) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๘๔ แห>งพระราชชัญญัติองคTกรจัดสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนT และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๔.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจNงแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานขNอมูลลูกคNา (ปท.๑) 
(เล�ม ๑) 

 ๔.๓ เกณฑTการพิจารณากําหนดอัตราการลดค>าบริการสําหรับการใชNบริการเลขหมายโทรศัพทT
แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเวNนค>าบริการสําหรับการ
ใชNบริการเลขหมายโทรศัพทTแบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก (จท. นท. ชท. มท.)      (เล�ม ๑)   

 ๔.๔ การพิจารณาใหNความเห็นชอบการแกNไขปรับปรุงแบบสัญญาใชNบริการอินเทอรTเน็ต            
C Internet ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๕ การขอใชNแบบของสัญญามาตรฐานการใหNบริการโทรคมนาคม (บริการโทรศัพทTเคลื่อนท่ี) 
และขอความเห็นชอบเง่ือนไขเก่ียวกับการใหNบริการโทรคมนาคมท่ีมีลักษณะบังคับใหN
ผูNใชNบริการตNองใชNบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ไอ- โมบาย พลัส จํากัด (มท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๖ แนวทางการบังคับใชNมติ กทค. ครั้ง ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดใหNผูN ใหNบริการ
โทรศัพทTเคลื่อนท่ีคิดอัตราค>าบริการตามการใชNงานจริงในหน>วยวินาที (นท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ แนวทางการกํากับดูแลอัตราค>าบริการโทรศัพทTเคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย>าน ๒.๑ GHz คลื่น
ความถ่ีย>าน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ีย>าน ๙๐๐ MHz (นท., คณะทํางานเพ่ือศึกษา
และเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบการกําหนดอัตราค>าบริการโทรศัพทTเคลื่อนท่ี) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ การทบทวนค>าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใหNสอดคลNองกับค>าใชNจ>ายในการกํากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม (นท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค>าบริการล>วงหนNาของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด (นท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๐ บันทึกแกNไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหว>างบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทรู อินเตอรTเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๑ บันทึกแกNไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหว>างบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอรTแซล คอนเวอรTเจNนซT จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ บันทึกแกNไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหว>างบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเตอรTเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ บันทึกแกNไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต>อโครงข>ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหว>างบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู ยูนิเวอรTแซล คอนเวอรTเจNนซT จํากัด 
(ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ นางสาวนิภาพร บุญทองใหม> รNองเรียน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปOญหาการ
เรียกเก็บค>าบริการผิดพลาดจากการใชNบริการโทรศัพทTเคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๕ นางธนกร สิริภัสสร รNองเรียน บริษัท แอดวานซT ไวรTเลส เน็ทเวอรTค จํากัด กรณีประสบ
ปOญหาถูกคิดค>าบริการเสริมท่ีไม>ไดNสมัครใชNบริการ (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๖ นายเอกลักษณT อุไทย รNองเรียนบริษัท แอดวานซT อินโฟรT เซอรTวิส จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปOญหาไดNรับความเดือดรNอนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๗ นาวาอากาศโทวันชัย คงคาใส รNองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปOญหาไดNรับการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม>แจNงใหNทราบล>วงหนNาและไม>ไดNรับความยินยอม        
(รท.) (เล�ม ๒)  

  ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรTแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอเพ่ิมบริการอินเทอรTเน็ตแบบ  
   WiFi ภายใตNใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) (นอกเล�ม) 
 ๕.๒ บริษัท ทรู อินเตอรTเนชั่นแนล เกตเวยT จํากัด ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต>อต>างประเทศ ภาคพ้ืนน้ํา  
   จํานวน ๓ จุด ภายใตNใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ปท.๑) (นอกเล�ม)   
 ๕.๓ ศูนยTวิจัยโรคเอดสT สภากาชาดไทย แจNงความประสงคTขอลดค>าบริการสําหรับการใชNบริการ 
   หมายเลขโทรศัพทTแบบสั้น หมายเลข ๑๖๖๓ (จท.) (นอกเล�ม) 


