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  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นอกเลม 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕ ๘     
นอกเลม 

 ๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคาร ท่ี ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘    
นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ - ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เลม ๑ 

 ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใชงานสื่อสารผานดาวเทียมตางชาติ
ชนิดชั่วคราว จํานวน ๑๙๔ รายการ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (ปท.๑) เลม ๑ 

 ๓.๓ รายงานความคืบหนาการ สนับสนุนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ แพทยของกระทรวง
สาธารณสุข ในการเปดใชบริการ Roaming และยกเวนคาใชบริการโทรศัพททางไกล  ในชวง
เวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบภัยกรณีแผนดินไหว ณ ประเทศเนปาล  
(ปท.๑) นอกเลม 

 ๓.๔ ผลการตอบขอหารือของกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิม กรณีการชําระ
ภาษีจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน (มท.) เลม ๑ 

 ๓.๕ รายงานผลการใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด
ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๑-๓/๒๕๕๘) 
(วท.) เลม ๑ 

 ๓.๖ สัญญาการใชบริการขามโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายในประเทศฉบับแกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 
๒ ระหวาง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด (ชท.) เลม ๑ 

 ๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช . เก่ียวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนตาม
มติ กทค . ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว (รท.) เลม ๑ 

 ๓.๘ รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการ โทรคมนาคม ประจําเดือนเมษายน 
๒๕๕๘ (รท.) เลม ๑ 

 ๓.๙ รายงานสรุปผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ตามประกาศ กทช . เรื่องกระบวนการรับเรื่อง
รองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ ขอ ๑๘ (๒) (รท.) เลม ๑ 

  



 
 ๓.๑๐ รายงานสรุปผลการประชุมระดับหนวยงานกํากับดูแลระหวาง สํานักงาน กสทช . และ 

กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคม (MPT) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
(สปป .ลาว ) เพ่ือแกไขปญหาการรบกวนกิจการโทรศัพทเคลื่อนท่ีตามบริเวณชายแดน     
ไทย-ลาว (คภ.) เลม ๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ การปรับปรุงและเพ่ิมเติมเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม
ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ปท.๑) เลม ๑ 

 ๔.๒ บริษัท เจาพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ 
หลัก (จท.)  เลม ๑  

 ๔.๓ รางประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเปนเลขหมายสวย (จท.) นอกเลม 

 ๔.๔ การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือถายทอดสัญญาณโทรทัศน (คท.) เลม ๑ 
 ๔.๕ การพิจารณาขอเสนอการขายสงบริการโทรศัพทคลื่อนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

(ฉบับแกไข ) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.) 
เลมท่ี ๒ 

 ๔.๖ การพิจารณาแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) ของบริษัท เรียล 
มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ฉบับแกไข ตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙  (มท.)      
เลมท่ี ๒ 

 ๔.๗ (ราง ) คําชี้ขาดขอพิพาทการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม ) (ชท.)  
เลมท่ี ๒   

 ๔.๘ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปญหาไมสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตตามท่ีไดแจงไว (รท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๙ รายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวตามประกาศ กสทช. เรื่องการกําหนดขอ
หามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ .ศ. ๒๕๕๕ ประจําป 
๒๕๕๗  (คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามประกาศ กสทช . เรื่อง การกําหนดขอหามการ
กระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๕ , ดท.) เลมท่ี ๒ 

 ๔.๑๐ ความเห็น ของประเทศไทยตอการประชุมเตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุ
คมนาคม ค .ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งท่ี ๕ (APG15-5) (คณะทํางาน
เตรียมการประชุมใหญระดับโลกวาดวยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ , คภ.) เลมท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ บริษัท วันลิ้งค เทคโนโลยี่ จํากัด ขอเพ่ิมบริการภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (ปท.๒) เลม ๓ 
 ๕.๒ บริษัท เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ขอเพ่ิมบริการภายใตใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (ปท.๒) เลม ๓ 
 ๕.๓ บริษัท เอทนีกา (ประเทศไทย ) จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

หนึ่ง (ปท.๒) เลม ๓ 



 ๕.๔ การขอใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ GSM ยานความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz บนเครื่องบิน
โดยสารของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (วาระตอเนื่อง) (ปท.๒) เลม ๓ 

 ๕.๕ แนวทางการใหอนุญาตบริการระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: VMS)  
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติในการแกไขปญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (ปท.๒ , คท. , ทท.) เลม ๓ 

 ๕.๖ รายงานความคืบหนาการดําเนินงานทบทวนหลักเก ณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 
(คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี) เลม ๓ 

 ๕.๗ รายงานความคืบหนาในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนิ นการตามมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี) เลม ๓ 

 ๕.๘ พิจารณาขอรับแนวทางดําเนินการกรณี บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไมชําระคาธรรมเนียม       
เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี (จท.) นอกเลม 

   


