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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห*องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นอกเล�ม   
 ๒.๒  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๗ - ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๗ เล�มท่ี ๑ 
 ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชCงานสื่อสารผEานดาวเทียมตEางชาติ

ชนิดชั่วคราว จํานวน ๒๑๗ รายการ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ปท. ๑) เล�มท่ี ๑ 
 ๓.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชCงานสื่อสารผEานดาวเทียมตEางชาติ

ชนิดชั่วคราว จํานวน ๒๓๓ รายการ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (ปท. ๑) เล�มท่ี ๑ 
 ๓.๔ กระทรวงการคลังแจCงหลักเกณฑMในการหักคEาใชCจEายและวิธีปฏิบัติในการนําสEงสEวนแบEง

รายไดCท่ีเกิดจากการดําเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ของรัฐวิสาหกิจ ตาม
พระราชบัญญัติองคMกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนM และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม (มท.) นอกเล�ม 

 ๓.๕ รายงานผลการดําเนินการไกลE เกลี่ยขCอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๓.๖ รายงานผลการดําเนินการไกลEเกลี่ยขCอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนธันวาคม 
๒๕๕๗ (รท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๓.๗ รายงานสรุปผลการแกCไขปTญหาเรื่องรCองเรียน ตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่อง
รCองเรียนและพิจารณาเรื่องรCองเรียนของผูCใชCบริการ ขCอ ๑๘ (๒) (รท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๓.๘ ผลการประชุมติดตามผลการดําเนินการยกเลิก SMS กวนใจ/ไมEตั้งใจสมัคร ผEานระบบ IVR *
๑๓๗ ของผูCใหCบริการโทรศัพทMเคลื่อนท่ี (รท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๓.๙ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ยEานความถ่ี ๒.๑ 
GHz ฉบับท่ี ๑๐/๕๗ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลฯ,ปท. ๒) 
เล�มท่ี ๑ 

 ๓.๑๐ รายงานผลการจัดโครงการสานเสวนาการมีสEวนรEวมของประชาชนดCานกิจการโทรคมนาคม 
(คณะอนุกรรมการการมีสEวนรEวมฯ) เล�มท่ี ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
 ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายขEายสื่อสารผEานดาวเทียมตEางชาติ เพ่ือ

ใหCบริการกับบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) (ปท. ๑) เล�มท่ี ๑  

 ๔.๒ แนวทางการอนุญาตขยายขEายสื่อสารประเภท Transmission Platform ผEานดาวเทียม
ตEางชาติเปhนการชั่วคราวของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ปท. ๑) เล�มท่ี ๑ 



 

 

 ๔.๓ บริษัท ทริปเปiลที โกลบอลเน็ท จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการใหCบริการอินเทอรMเน็ตเกตเวยM
ระหวEางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรMเน็ต แบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขEายเปhนของตนเอง
(ปท. ๑) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๔ บริษัท ทรู ไลฟl พลัส จํากัด ขอยกเลิกการใหCบริการภายใตCใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (ปท. ๒) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๕ บริษัท เอไอเอส เทเลบิช จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
เลขท่ี ๑/๕๒/๐๒๒ (ปท. ๒.) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๖ แนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทMเคลื่อนท่ีท่ีเปhนหมายเลขสวย (จท.) เล�มท่ี ๑ 
 ๔.๗ การอุทธรณMคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๓๙๗/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดง

ท่ี ๒๑๑๒/๒๕๕๗ (มท.) เล�มท่ี ๑ 
 ๔.๘ การขอความเห็นชอบรEางสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหวEางประเทศ ระหวEาง 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กับ ทีเลียโซเนรEา อินเตอรMแนชั่นแนล แคเรีย ฮEองกง ลิมิเต็ด
(มท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๙ การแตEงต้ังคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) เล�มท่ี ๑ 

 ๔.๑๐ คํารCองขอใหCวินิจฉัยเก่ียวกับการใชCทEอรCอยสายเคเบิลโทรคมนาคมใตCดินและขอใหCกําหนด
อัตราคEาตอบแทนการใชCทEอรCอยสายเคเบิลโทรคมนาคมใตCดินในอัตราอิงตCนทุน (cost-
based basic) ระหวEาง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (วท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมตEอโครงขEายโทรคมนาคม ระหวEาง บริษัท ทริปเปiลที บรอดแบนดM จํากัด 
(มหาชน) (ผูCใหCเชื่อมตEอโครงขEาย) กับ บริษัท แอดวานซM ไวรMเลส เน็ทเวอรMค จํากัด (ผูCขอ
เชื่อมตEอโครงขEาย) (ชท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๒ สัญญาการเชื่อมตEอโครงขEายโทรคมนาคม ระหวEาง บริษัท  แอดวานซM ไวรMเลส เน็ทเวอรMค 
จํากัด (ผูCใหCเชื่อมตEอโครงขEาย) กับ บริษัท ทริปเปiลที บรอดแบนดM จํากัด (มหาชน) (ผูCขอ
เชื่อมตEอโครงขEาย) (ชท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๓ สัญญาการใชCโครงขEายโทรคมนาคมฉบับแกCไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ระหวEาง บริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรMเมชั่น ไฮเวยM จํากัด (ชท.) 
เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๔ บริษัท คลู คลีนนิ่ง คอรMปอเรชั่น จํากัด รCองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปTญหา
ไมEไดCรับโทรศัพทMเคลื่อนท่ีฟรีตามโฆษณา (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๕ นางสาวสุณัฐธิดา ตันตราชีวธร รCองเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีไมEสามารถใชC
บริการอินเทอรMเน็ตไมEจํากัด ตามรายการสEงเสริมการขายไดC (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๖ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎM รCองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปTญหาไมEสามารถใชCบริการอินเทอรMเน็ตตามท่ีไดCแจCงไวC (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๗ เรื่องรCองเรียนของนายรอย กันธมาลา รCองเรียนบริษัท เรียลมูฟ จํากัด กรณีประสบปTญหา
ถูกเรียกเก็บคEาบริการผิดพลาดของบริการระหวEางประเทศ (รท.) เล�มท่ี ๒ 



 

 

 ๔.๑๘ นายพิทักษM นัยจิต รCองเรียน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบ
ปTญหาการคิดคEาบริการหมายเลขพิเศษ ๔ หลัก ไมEถูกตCอง (รท.) เล�มท่ี ๒ 

 ๔.๑๙ แตEงต้ังคณะอนุกรรมการคุCมครองผูCบริโภคดCานกิจการโทรคมนาคม (รท.) เล�มท่ี ๒ 
 ๔.๒๐ สรุปผลการรับฟTงความคิดเห็นสาธารณะตEอ (รEาง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวขCองกับการใชC

คลื่นความถ่ีกิจการประจําท่ี ยEานความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จํานวน 
๒ ฉบับ (คภ.) เล�มท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  


