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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๒๓/๒๕๕๗ 
วันพุธที ่๑๐ 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 ๒๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์ 

  อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (ถท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๓.๒ เอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ "ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ ฟ้าผ่ากับโทรศัพท์มือถือ" (ทท.) เล่มท่ี ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗  
 ๔.๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 

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

และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๓ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ชท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๔ นางสาวนพรัตน์ ลิ้มโชคอนันต์ ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

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

ปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่        
(รท.) เล่มท่ี ๒  

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

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

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

 ๔.๙ ความเห็นคณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ: กรณีเกณฑ์การตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครอง และที่เพ่ิมเติม (คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่ง
รายได้แผ่นดินฯ , ปท. ๑) เล่มท่ี ๒ 



 
 

 ๔.๑๐ เกณฑ์การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
(คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ , นท.) (เรื่องต่อเนื่อง) เล่มท่ี ๒ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ร่วมกับ 

บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (จท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๒ บริษัท เอเซียน เมดิคอล ดีไวส์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

 (จท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๓ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ   

การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗)(วท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 
 ๔.๕ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
    
 

 

 

 

 

 

  


