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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๗ 

วันพุธที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ประจ าปี ๒๕๕๖ นอกเล่ม 
 ๓.๒ รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (รท.)     

 เล่มท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กทค. เพ่ือจัดท านโยบายการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๗ 

(วท.) นอกเล่ม 
 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๕๖ (วท.)  

 นอกเล่ม 
 ๔.๓  (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ี กิจการประจ าที่ ย่านความถ่ี ๗๑- 

 ๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จ านวน ๒ ฉบับ (วภ.) เล่มท่ี ๑ 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพ่ือให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่
ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)  (ปท. ๒) 
เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๒ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๕๐๗ บริษัท ทริปเปิลที      
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)  (จท.) เล่มท่ี ๑  

 ๔.๓ การต่ออายุการใช้เลขหมายฯพิเศษ ของผู้รับการจัดสรร จ านวน ๑๐ ราย (กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเลข ๑๒๐๓) (จท.) นอกเล่ม 

 ๔.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗)   (วท.) นอกเล่ม 

 ๔.๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และ บริษัท  
  เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด (ชท.) เล่มที่ ๒ 

๔.๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท 
ทรู มูฟ  จ ากัด  (ชท.) เล่มที่ ๒ 

๔.๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (ชท.) เล่มที่ ๒  

๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด   (ชท.) เล่มที่ ๓  



 
 

๔.๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  
จ ากัด  และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด (ชท.) เล่มที่ ๓ 

๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู 
มูฟ  จ ากัด  และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มที่ ๓ 

๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  ระหว่างบริษัท ทรู 
มูฟ จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มที่ ๓ 

๔.๑๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑    ระหว่าง บริษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด(ชท.) เล่มที่ ๓ 

๔.๑๓ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ดิจิตอล 
โฟน จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มที่ ๓ 

๔.๑๔ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร (คณะอนุกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ) เล่มที่ ๓ 

๔.๑๕ ร้อง เรี ยนบริษัท  แอดวานซ์  ไวร์ เลส  เน็ท เวอร์ค  จ ากัด  ผู้ ร้ อง เรี ยนใช้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน กรณีประสบปัญหาผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราค่าบริการลงร้อยละ ๑๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๗ เรื่อง) (รท.) 
เล่มที่ ๓ 

๔.๑๖ บจ. ทรู มูฟ ขอโอนย้ายผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองฯ (จท.)  
นอกเล่ม 

๔.๑๗ บจ. ดิจิตอล โฟน ขอส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมและขอคืนค่าธรรมเนียม (จท.) นอกเล่ม 
๔.๑๘ บจ. ทรู มูฟ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) นอกเล่ม 
๔.๑๙ บจ. ทรู ยูนิเวอร์แวล คอนเวอร์เจ้นซ์ ขอรับจัดสรรเลขหมายน ากลุ่ม 1800 (จท.) นอกเล่ม  
๔.๒๐ บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม (จท.) นอกเล่ม 
๔.๒๑ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม (จท.) นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 


