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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๒๒/๒๕๕๗ 
วันพุธที ่๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ - ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เล่มท่ี ๑ 
 ๓.๑ รายงานผลการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดฯ) เล่มท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒//๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอยกเลิกการให้บริการ CAT2Call  (ปท. ๑) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๒ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด ขอยกเลิกบริการการ์ดโทรศัพท์ (International Calling Card) 

ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ปท. ๑) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๓ บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง

ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (ปท. ๑) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และ ร่าง แนวทางการบริหารคลื่นความถี่ใน

กิจการโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข (วท.) นอกเล่ม 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ขอใช้ระบบสื่อสารดาวเทียมในการเชื่อมโยง

เครือข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน ๒.๑ GHz (ปท. ๑) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ 

ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓  (ปท. ๒ , คณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการ
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ฯ)  เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๓ บริษัท บางกอกเอวิชั่นเซ็นเตอร์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (คท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๔ การขอความเห็นชอบร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมที่ท ากับรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับ
บริษัท ไอเซ่น จ ากัด (มท.) เล่มท่ี ๑ 



 
 

 ๔.๕ การให้ความเห็นชอบร่างสัญญาบริการข้ามแดนระหว่างประเทศของ บริษัท แอดวานซ์    
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ากัด กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการในต่างประเทศจ านวน ๑๙๙ ราย (มท.) 
เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๖ การพิจาณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๙ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ชท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๑๐ นางสาวนพรัตน์ ลิ้มโชคอนันต์ ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

กรณีประสบปัญหาเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด (รท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียนของนางสาวสุชัญญา วงค์เทียนชัย ร้องเรียนบริษัท เรียลมูฟ จ ากัด กรณีประสบ

ปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(รท.) 
เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๒ นางสาวณัฐวรรณ เพ็งวัน ร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหาใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบช าระค่าบริการล่วงหน้าถูกยึดเงินคงเหลือในระบบและถูกยกเลิก
บริการ (รท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๓ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายภสุ วัชระปราการ ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส     
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการหลังแจ้งยกเลิกการ
ใช้บริการแล้ว (รท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนของนายณัฐวรรธน์ ไวยสุศรี ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบ
ปัญหาได้รับ ข้อความสั้น (SMS) รบกวน โดยมิได้สมัครใช้บริการ (รท.) เล่มท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    


