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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
วันจันทร#ท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห(องประชุม ๓ ช้ัน ๒ สํานักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑  บริษัท อินฟ!นิตี้ ซิสเทม แอนด+ เซอร+วิส จํากัด แจ1งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท (ปท.๑) (เล�ม ๑)  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท โมบาย แอลทีอี จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  

(ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ บริษัท ไทยแอร+เอเชีย จํากัด ผู1รับใบอนุญาตการให1บริการอินเทอร+เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ขอขยาย

ระยะเวลาการเริ่มให1บริการ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๔.๓ บริษัท อคิวเมนท+ จํากัด ขอตJออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมJมี

โครงขJายเปKนของตนเอง เพ่ือให1บริการสื่อสารผJานดาวเทียมท่ีใช1จานสายอากาศขนาดเล็ก 
(Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) (ปท.๒) (เล�ม ๑) 

 ๔.๔ แนวทางการดําเนินการเพ่ือสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๔.๕ การพิจารณาอนุญาตให1สํานักงานเทศบาลนครตรัง ใช1เลขหมายโทรศัพท+แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๑๓๒ (จท.)  (เล�ม ๑) 
 ๔.๖ การสนับสนุนโครงการการศึกษาวิจัยของพนักงาน - โครงการศึกษาแนวทางการกําหนด

เพดานการถือครองคลื่นความถ่ี (Spectrum Caps) (วท. , นย.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๗ บันทึกแก1ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตJอโครงขJายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหวJางบริษัท     

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร+แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.)     
(เล�ม ๑) 

 ๔.๘ บันทึกแก1ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตJอโครงขJายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ ระหวJางบริษัท     
ทรู  ยูนิเวอร+แซล คอนเวอร+เจ1นซ+ จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ บันทึกแก1ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตJอโครงขJายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหวJางบริษัท      
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท  ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร+แซล คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๐ บันทึกแก1ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตJอโครงขJายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหวJางบริษัท     
ทรู  ยูนิเวอร+แซล คอนเวอร+เจ1นซ+ จํากัด และบริษัท  ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๑ นายโสภณ หิรัญรุจิพงศ+ ร1องเรียนบริษัท แอดวานซ+ ไวร+เลส เนทเวอร+ค จํากัด กรณีประสบ
ปcญหาถูกเรียกเก็บคJาบริการอินเทอร+เน็ตผJานโทรศัพท+เคลื่อนท่ีผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒)   



 ๔.๑๒ นายพงษ+ศักด์ิ เปรมรัตนชัย ร1องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปcญหาถูกเรียกเก็บ
คJาบริการอินเทอร+เน็ตผJานโทรศัพท+เคลื่อนท่ีผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๓ นางสาวอนงค+ เสถียรพจน+ ร1องเรียนบริษัท แอดวานซ+ ไวร+เลส เน็ทเวอร+ค จํากัด กรณี
ประสบปcญหาการคิดคJาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๔ นางนิ่มนวล ตJายธานี ดําเนินการแทน นางสาวจัณทราทิพย+ ตJายธานี ร1องเรียนบริษัท เรียล 
มูฟ จํากัด กรณีประสบปcญหาถูกเรียกเก็บคJาบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๕ นางสาวปณิธาน สันติภวังค+ ร1องเรียนบริษัท แอดวานซ+ ไวร+เลส เน็ทเวอร+ค จํากัด กรณี
ประสบปcญหาโทรศัพท+เคลื่อนท่ีรุJน LAVA ท่ีใช1สิทธิแลกฟรี ไมJสามารถใช1งานได1เต็ม
ประสิทธิภาพ (รท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๖ นายวิจักษณ+ พงษ+พันธ+ปcญญา ร1องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร+เน็ต จํากัด กรณีประสบปcญหาไมJ
สามารถขอเปลี่ยนแปลงความเร็วอินเทอร+เน็ตได1 (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๗ นายสมิต มหาป!ยศิลปg ร1องเรียนบริษัท แอดวานซ+ ไวร+เลส เน็ทเวอร+ค จํากัด กรณีประสบ
ปcญหาถูกเรียกเก็บคJาบริการในระหวJางการระงับบริการ (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๘ นางสาวธนัชพร งามประเสริฐ ร1องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปcญหาถูกคิด
คJาบริการจากบริการเสริมโดยไมJได1สมัครใช1บริการและถูกเรียกเก็บคJาบริการสูงเกินจริง 
(รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๑๙ นายภาณุวัฒน+ ดาวเรือง ร1องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปcญหามาตรฐานการ
ให1บริการเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๒๐ นายรุJงศิลปg ดาแก1ว ร1องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปcญหาจากการให1
ข1อมูลไมJครบถ1วนของการใช1บริการอินเทอร+เน็ตผJานโทรศัพท+เคลื่อนท่ี (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๒๑ นายมงคล ขันติ ดําเนินการแทน บริษัท เทอร+มิแนล อีซูซุ จํากัด ร1องเรียนบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปcญหาถูกเรียกเก็บคJาบริการไมJเปKนธรรม เนื่องจากยังไมJมีการ
ใช1งาน (รท.) (เล�ม ๒)   

 ๔.๒๒ สรุปผลการรับฟcงความคิดเห็นสาธารณะตJอประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ+การใช1งานคลื่น
ความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจปkองกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ (คภ.) (เล�ม ๒)    

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

  
  


