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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๑๔/๒๕๕๗ 
วันอังคารที ่๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ดท.) เล่มท่ี ๑ 

๓.๒ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๐๔ รายงาน ของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ปท.๑) เล่มท่ี ๑ 

 ๓.๓ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าปี ๒๕๕๖ (นท.) นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๔.๑ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ผู้ร้องเรียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบรายเดือน กรณีประสบปัญหาผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เรื่องการ
ลดอัตราค่าบริการลงร้อยละ ๑๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๗ เรื่อง) (รท.) เล่มท่ี ๑ 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ๔.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชนชุดใหม่

แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ (คท.) เล่มท่ี ๑ 
๔.๓  การขอความเห็นชอบร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมที่ท ากับรัฐบาล

ต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ ของบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด กับ บริษัท เอมิเรตส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์เปอเรชั่น (มท.) เล่มท่ี ๑ 

๔.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗) (วท.) เล่มท่ี ๑ 

๔.๕  ขยายระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
ส านักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากเดิม ๒ ปี เป็นระยะเวลาความร่วมมือ    
๕ ปี (วท.) เล่มท่ี ๑ 

๔.๖  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และขอความเห็นชอบใน (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการก าหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ (Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคม
ความถี่วิทยุย่าน ๑๗๑๐-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับหน่วยงานเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 
(วภ.) นอกเล่ม 

๔.๗ การไม่รับเรื่องไว้พิจารณาเปรียบเทียบปรับและส่งเรื่องคืนสถานีต ารวจภูธรพระพุทธบาท
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย (คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดฯ) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๘ การขอขยายระยะเวลาการเริ่ ม ให้บริการขายต่อบริการและการขายส่ งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ non facilities based MVNO-Medium MVNO ครั้งที่ ๒ 
ของ บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (ปท.๒) เล่มท่ี ๑  



 
 

 ๔.๙ การขอขยายระยะเวลาการเริ่ ม ให้บริการขายต่อบริการและกา รขายส่ งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ non facilities based MVNO-Medium MVNO ของ บมจ.
สามารถ ไอ-โมบาย (ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๑๐ การสิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ของบริษัท วิน มัลติมีเดีย จ ากัด
และบริษัท ไอเอ็มซี ไวร์เลส จ ากัด (ปท.๒) เล่มท่ี ๑  

๔.๑๑ บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั่น จ ากัด ขอหยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ 
Broadband และ WiFi  (ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 

๔.๑๒  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในบางพ้ืนที่  
(ปท.๒) เล่มท่ี ๑ 

๔.๑๓ การด าเนินการของคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ณ พ้ืนที่หมู่ที่ ๒ ต าบลน้ าแวน 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา (รท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๑๔ ร้องเรียนกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) คิดค่าบริการตามรายการ
ส่งเสริมการขาย GSM SMART เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูง
ของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๑๖ เรื่อง) (รท.) เล่มท่ี ๑  

 ๔.๑๕ ร้องเรียนกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) คิดค่าบริการตามรายการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการ
โทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
บริการแบบช าระค่าบริการล่วงหน้า (prepaid) (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๙ เรื่อง) (รท.)  

  เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๑๖ ร้องเรียนกรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) คิดค่าบริการตาม

รายการส่งเสริมการขาย ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของ
ค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๙ เรื่อง) (รท.) เล่มท่ี ๒  

๔.๑๗ ร้องเรียนกรณีบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) คิดค่าบริการตามรายการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของ
ค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๒๕ เรื่อง) (รท.) เล่มท่ี ๒ 

๔.๑๘ รายงานผลการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส่วนงานเลขานุการ ลสทช.) นอกเล่ม  

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ การต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ของบริษัท ทริปเปิลที โกลบอลเน็ท 
จ ากัด และ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท (ปท.๑) เล่มท่ี ๒ 

๔.๒  บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
(ปท.๒) เล่มท่ี ๒ 

๔.๓  บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบที่หนึ่ง (ปท.๒) เล่มท่ี ๒ 



 
 

๔.๔  แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๓๕๐/๒๕๕๗ (มท.) เล่มท่ี ๒ 
๔.๕  การลดขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้สิทธิแห่งทาง (วท.)  เล่มท่ี ๒  
๔.๖ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 
๔.๗ รายงานสรุปผลการพิจารณาของคณะท างานเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงที่ บมจ. แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส ได้น าเสนอเพ่ือทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม (คณะท างานเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงฯ
,นท.) นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน 
  


