Version 1
Date 22/01/2558 time 16:15
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห*องประชุมชั้น ๑๒ สํานักงาน กสทช.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นอกเลม
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ นอกเลม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ - ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เลมที่ ๑
๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชCงานสื่อสารผEานดาวเทียมตEางชาติ
ชนิดชั่วคราว จํานวน ๒๑๗ รายการ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ปท. ๑) เลมที่ ๑
๓.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชCงานสื่อสารผEานดาวเทียมตEางชาติ
ชนิดชั่วคราว จํานวน ๒๓๓ รายการ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (ปท. ๑) เลมที่ ๑
๓.๔ กระทรวงการคลั งแจCงหลั กเกณฑMในการหักคEาใชC จEา ยและวิธี ปฏิ บัติในการนํ าสE งสE วนแบE ง
รายไดCที่เกิดจากการดําเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ของรัฐวิสาหกิจ ตาม
พระราชบัญญัติองคMกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนM และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม (มท.) นอกเลม
๓.๕ รายงานผลการดํ า เนิ น การไกลE เ กลี่ ย ขC อ พิ พ าทในกิ จ การโทรคมนาคม ประจํ า เดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รท.) เลมที่ ๑
๓.๖ รายงานผลการดําเนินการไกลEเกลี่ยขCอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนธันวาคม
๒๕๕๗ (รท.) เลมที่ ๑
๓.๗ รายงานสรุปผลการแกCไขปTญหาเรื่องรCองเรียน ตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่อง
รCองเรียนและพิจารณาเรื่องรCองเรียนของผูCใชCบริการ ขCอ ๑๘ (๒) (รท.) เลมที่ ๑
๓.๘ ผลการประชุมติดตามผลการดําเนินการยกเลิก SMS กวนใจ/ไมEตั้งใจสมัคร ผEานระบบ IVR *
๑๓๗ ของผูCใหCบริการโทรศัพทMเคลื่อนที่ (รท.) เลมที่ ๑
๓.๙ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ยEานความถี่ ๒.๑
GHz ฉบับที่ ๑๐/๕๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลฯ,ปท. ๒)
เลมที่ ๑
๓.๑๐ รายงานผลการจัดโครงการสานเสวนาการมีสEวนรEวมของประชาชนดCานกิจการโทรคมนาคม
(คณะอนุกรรมการการมีสEวนรEวมฯ) เลมที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายขEายสื่อสารผEานดาวเทียมตEางชาติ เพื่อ
ใหCบริการกับบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) (ปท. ๑) เลมที่ ๑
๔.๒ แนวทางการอนุญาตขยายขEายสื่อสารประเภท Transmission Platform ผEานดาวเทียม
ตEางชาติเปhนการชั่วคราวของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ปท. ๑) เลมที่ ๑

๔.๓ บริษัท ทริปเปiลที โกลบอลเน็ท จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการใหCบริการอินเทอรMเน็ตเกตเวยM
ระหวEางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรMเน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงขEายเปhนของตนเอง
(ปท. ๑) เลมที่ ๑
๔.๔ บริ ษัท ทรู ไลฟl พลั ส จํ า กั ด ขอยกเลิ กการใหC บ ริ การภายใตC ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (ปท. ๒) เลมที่ ๑
๔.๕ บริษัท เอไอเอส เทเลบิช จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
เลขที่ ๑/๕๒/๐๒๒ (ปท. ๒.) เลมที่ ๑
๔.๖ แนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทMเคลื่อนที่ที่เปhนหมายเลขสวย (จท.) เลมที่ ๑
๔.๗ การอุทธรณMคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๓๙๗/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดง
ที่ ๒๑๑๒/๒๕๕๗ (มท.) เลมที่ ๑
๔.๘ การขอความเห็นชอบรEางสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหวEางประเทศ ระหวEาง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กับ ทีเลียโซเนรEา อินเตอรMแนชั่นแนล แคเรีย ฮEองกง ลิมิเต็ด
(มท.) เลมที่ ๑
๔.๙ การแตE งตั้ งคณะอนุ กรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) เลมที่ ๑
๔.๑๐ คํารCองขอใหCวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชCทEอรCอยสายเคเบิลโทรคมนาคมใตCดินและขอใหCกําหนด
อั ต ราคE า ตอบแทนการใชC ทEอ รC อยสายเคเบิ ล โทรคมนาคมใตC ดิ น ในอั ต ราอิ งตC น ทุ น (costbased basic) ระหวEาง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (วท.) เลมที่ ๒
๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมตEอโครงขEายโทรคมนาคม ระหวEาง บริษัท ทริปเปiลที บรอดแบนดM จํากัด
(มหาชน) (ผูCใหCเชื่อมตEอโครงขEาย) กับ บริษัท แอดวานซM ไวรMเลส เน็ทเวอรMค จํากัด (ผูCขอ
เชื่อมตEอโครงขEาย) (ชท.) เลมที่ ๒
๔.๑๒ สัญญาการเชื่อมตEอโครงขEายโทรคมนาคม ระหวEาง บริษัท แอดวานซM ไวรMเลส เน็ทเวอรMค
จํากัด (ผูCใหCเชื่อมตEอโครงขEาย) กับ บริษัท ทริปเปiลที บรอดแบนดM จํากัด (มหาชน) (ผูCขอ
เชื่อมตEอโครงขEาย) (ชท.) เลมที่ ๒
๔.๑๓ สัญญาการใชCโครงขEายโทรคมนาคมฉบับแกCไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหวEาง บริษัท โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรMเมชั่น ไฮเวยM จํากัด (ชท.)
เลมที่ ๒
๔.๑๔ บริษัท คลู คลีนนิ่ง คอรMปอเรชั่น จํากัด รCองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปTญหา
ไมEไดCรับโทรศัพทMเคลื่อนที่ฟรีตามโฆษณา (รท.) เลมที่ ๒
๔.๑๕ นางสาวสุณัฐธิดา ตันตราชีวธร รCองเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีไมEสามารถใชC
บริการอินเทอรMเน็ตไมEจํากัด ตามรายการสEงเสริมการขายไดC (รท.) เลมที่ ๒
๔.๑๖ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎM รCองเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
กรณีประสบปTญหาไมEสามารถใชCบริการอินเทอรMเน็ตตามที่ไดCแจCงไวC (รท.) เลมที่ ๒
๔.๑๗ เรื่องรCองเรียนของนายรอย กันธมาลา รCองเรียนบริษัท เรียลมูฟ จํากัด กรณีประสบปTญหา
ถูกเรียกเก็บคEาบริการผิดพลาดของบริการระหวEางประเทศ (รท.) เลมที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕

๔.๑๘ นายพิทักษM นัยจิต รCองเรียน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบ
ปTญหาการคิดคEาบริการหมายเลขพิเศษ ๔ หลัก ไมEถูกตCอง (รท.) เลมที่ ๒
๔.๑๙ แตEงตั้งคณะอนุกรรมการคุCมครองผูCบริโภคดCานกิจการโทรคมนาคม (รท.) เลมที่ ๒
๔.๒๐ สรุปผลการรับฟTงความคิดเห็นสาธารณะตEอ (รEาง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวขCองกับการใชC
คลื่นความถี่กิจการประจําที่ ยEานความถี่ ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จํานวน
๒ ฉบับ (คภ.) เลมที่ ๒
เรื่องอื่น ๆ

