
Version 2 
                                   Date 15/07/2558  time 11:00 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๓ ช้ัน ๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕ ๘ 
(ระเบียบวาระท่ี ๔.๑) นอกเลม 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
(ระเบียบวาระท่ี ๔.๒) นอกเลม 

 ๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นอกเลม 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ - ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ นอกเลม 
๓.๒ บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด แจงการแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน         

("บริษัท อินเตอรลิ้งค เทเลคอม จํากัด (มหาชน)") (ปท.๑) เลม ๑ 
๓.๓ สัญญาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (ชท.) เลม ๑ 
๓.๔ สัญญาการใชบริการขามโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีภาย ในประเทศ ของบริษัท แอดวานซ 

อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (ชท.) เลม ๑ 
๓.๕ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ชท.) นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและผลการรับฟงความคิดเห็นเฉพาะกลุม 

(Focus Group) ตอ (ราง) ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ทดลองหรือการทดสอบเปนการชั่วคราว พ.ศ. ... (ปท.๑) เลม ๑ 

 ๔.๒ บริษัท อินเตอรเนต เซอรวิส โพรวายเดอร  จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/028/2549 (ปท.๒) เลม ๑ 

 ๔.๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท คอมมิวนิคเอท 
จํากัด (ปท.๒) เลม ๑ 

 ๔.๔ การแกไขรางสัญญาบริการขามแดนระหวางประเทศของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด (มท.) เลม ๑ 

 ๔.๕ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟานครหลวง และบริษัท แอดวานซ ไวร
เลส เน็ทเวอรค จํากัด (ชท.) เลม ๑ 

 ๔.๖ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟานครหลวง และบริษัท ยูไนเต็ด อิน
ฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (ชท.) เลม ๑ 

 ๔.๗ การปรับปรุงแกไขรางประกาศ กทช . เรื่องมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนรางประกาศ กสทช. (ทท.) เลม ๑ 

 ๔.๘ นายบุญเกียรติ ลวิตพิชยวงศ รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปญหาคุณภาพ
การใหบริการอินเทอรเน็ตต่ํากวาท่ีสมัครใชบริการ (รท.) เลม ๒ 



 ๔.๙ นายภูริ์ณัฎฐ อัศวนนท รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปญหาไมสามารถใช
บริการท่ีสมัครได (รท.) เลม ๒ 

 ๔.๑๐ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปญหาไมสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตตามท่ีไดแจงไว (รท.) เลม ๒ 

 ๔.๑๑ นางพิชชนันท สัจจกุลวนิชย รองเรียนบริษัท ไอ- โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบปญหาถูก
คิดคาบริการผิดพลาดจากการใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (รท.) เลม ๒ 

 ๔.๑๒ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร รองเรียนบริษัท แอดวานซ  ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด กรณีประสบ
ปญหาการคิดคาบริการ Call Center ๑๑๗๕ (รท.) เลม ๒  

 ๔.๑๓ นายสราวุธ ศุภสัญญา รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปญหาไดรับความเดือดรอนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (รท.) เลม ๒  

 ๔.๑๔ เรื่องรองเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบ
ปญหาไมสามารถยกเลิกบริการได (รท.) เลม ๒ 

 ๔.๑๕ นายชนันต ตันจริยานนท รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปญหาถูกคิดคาบริการจากขอความสั้นโดยท่ีไมไดสมัครใชบริการ (รท.) เลม ๒  

 ๔.๑๖ เรื่องรองเรียนของนายมงคล อุดมคําใบ รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปญหาเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนท่ีผิดเลขหมาย (รท.) เลม ๒ 

 ๔.๑๗ นายเอกภพ ฟองธนกิจ รองเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปญหาเก่ียวกับ
การคิดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีผิดพลาด (รท.) เลม ๒ 

 ๔.๑๘ รายงานผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปตอราง  
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไร เกินควร หรือ
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ พ.ศ. ... (รท. , มท.) เลม ๒     

 ๔.๑๙ รายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวตามประกาศ กสทช . เรื่องการกําหนด   
ขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ .ศ. ๒๕๕๕ ประจําป 
๒๕๕๗  (คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามประกาศ กสทช . เรื่อง การกําหนดขอหามการ
กระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๕ , ดท.) เลม ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การขออนุญาตใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนท่ียุคท่ี ๔ 

โดยใชเทคนิค LTE-Advanced Carrier Aggregation ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (ปท.๒) นอกเลม 

 ๕.๒ รางประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมยาน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz และรางประกาศ กสทช . เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ( International Mobile 
Telecomunication-IMT) ยานความถ่ี ๘๙๕- ๙๑๕ /๙๔๐- ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) 
(คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี) นอกเลม  

   


