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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
วนัพธุท่ี ๑๔ มิถนุายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชัน้ ๑๒ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รบัรองรายงานการประชุม กทค. ครัง้ที ่๑๔/๒๕๖๐ วนัองัคารที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐     
นอกเล่ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมต ิกทค. ครัง้ที ่๑๐/๒๕๖๐ – ๑๒/๒๕๖๐ และนัดพเิศษ  

ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ (กท.) (เล่ม ๑) 
 ๓.๒ การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๑๕ ให้แก่          

กรมประชาสมัพนัธ ์(จท.) (เล่ม ๑) 
 ๓.๓ การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้ ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๔๑ และ

หมายเลข ๑๔๔๒ ใหแ้ก่ กองอ านวยการร่วมรกัษาความสงบเรยีบร้อยบรเิวณโดยรอบ
พระบรมมหาราชวงั (จท.) (เล่ม ๑) 

 ๓.๔ รายงานการใหบ้รกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ประจ าไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐ 
(จท.) (เล่ม ๑) 

 ๓.๕ รายงานผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๙๕/๒๕๕๕ คดี
หมายเลขแดงที ่๘๘๑/๒๕๖๐ (มท.) (เล่ม ๑) 

 ๓.๖ รายงานผลค าสัง่ศาลในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ส.๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที ่          
ส.๔/๒๕๕๙ (มท.) (เล่ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ บรษิัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จ ากดั ขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สาม(ปท.๑) (เล่ม ๑) 

 ๔.๒ บรษิัท ทซีี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่
สาม(ปท.๑) (เล่ม ๑) 

 ๔.๓ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ขอเพิม่บรกิาร Inmarsat Fleet One ภายใต้
บรกิารสื่อสารผ่านดาวเทยีม Inmarsat ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม
แบบทีส่าม (ปท.๑) (เล่ม ๑) 



 ๔.๔ การก าหนดระยะเวลาการคนืคลื่นความถี่ตามอายุการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา 
ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบ
กจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปท.๑) 
(เล่ม ๑) 

 ๔.๕ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับปรุงเงื่อนไขเฉพาะรายบริการ
ส าหรบับรกิารสือ่สารผา่นดาวเทยีม INMARSAT (ปท.๑) (เล่ม ๑) 

 ๔.๖ กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมหารอืกรณีการให้สทิธกิารใช้งานโครงการเช่า
โครงขา่ยเคเบิล้ใตน้ ้าและขยายความจุของเคเบิล้ใตน้ ้า (ปท.๑) (เล่ม ๑) 

 ๔.๗ การใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้ หมายเลข ๑๑๔๑ หมายเลข ๑๔๙๐ และ
หมายเลข ๑๓๓๗ ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (จท.) (เล่ม ๑) 

 ๔.๘ ก าหนดผู้รบัมอบอ านาจ ผู้รบัผดิชอบด าเนินคดี และให้ความเห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินคดใีนศาลปกครอง คดปีกครองหมายเลขด าที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ ระหว่างนายประ
วทิย ์ลี่สถาพรวงศา ผูฟ้้องคดทีี ่๑ มูลนิธเิพื่อผูบ้รโิภค ผูฟ้้องคดทีี ่๒ กบัประธาน กทค. 
ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กทค. ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ (มท.) (เล่ม ๒) 

 ๔.๙ บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ขอใหพ้จิารณาเพกิถอนหรอืแก้ไข
เพิ่มเติมค าสัง่ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่
เลขาธกิาร กสทช. ทีก่ าหนดมาตรการบงัคบัทางปกครองกรณีไม่ปฏิบตัติามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม ตามมาตรา ๕๔ แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ และชะลอการบงัคบัค่าปรบัทางปกครอง (มท.) (เล่ม ๒) 

 ๔.๑๐ การพจิารณาขอ้เรยีกร้องของมูลนิธเิพื่อผูบ้รโิภค กรณี เรยีกร้องให ้กทค. ทบทวนมต ิ
กทค. ครัง้ที ่๑/๒๕๖๐ วนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ (นท.) (เล่ม ๒) 

 ๔.๑๑ ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (ชท.) (เล่ม ๒) 

 ๔.๑๒ ขอ้เสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (ชท.) 
(เล่ม ๒) 

 ๔.๑๓ สญัญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และ
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (ชท.) (เล่ม ๒)  

 ๔.๑๔ สญัญาการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม เสน้ทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม่สอด ระหวา่งการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และบรษิัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (ชท.) (เล่ม 
๒) 

 ๔.๑๕ สญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เสน้ทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม่สอด ระหวา่งการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และบรษิัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (ชท.) 
(เล่ม ๒) 

 ๔.๑๖ สญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เสน้ทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม่สอด ระหวา่งการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (ชท.) (เล่ม ๒) 



 ๔.๑๗ สญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เสน้ทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แม่สอด ระหวา่งการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และบรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(ชท.)  (เล่ม ๓) 

 ๔.๑๘ สญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ขอนแก่น๑-สฟ.อุบลราชธานี๑ 
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และบรษิัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (ชท.) (เล่ม ๓) 

 ๔.๑๙ สญัญาการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคม เสน้ทาง สฟ.สรุาษฎรธ์านี-สฟ.ภูเกต็๑ ระหวา่งการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และบรษิัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(ชท.)      (เล่ม ๓) 

 ๔.๒๐ สญัญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม เสน้ทาง สฟ.บางกอกน้อย-สฟ.บ้านดอน ระหวา่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และบรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั (ชท.) (เล่ม ๓) 

  
 
 ๔.๒๑ เพิม่การใชง้านวงจรโทรคมนาคมเสน้ใยแกว้น าแสง DWDM ของสญัญาการใชโ้ครงขา่ย

โทรคมนาคม เสน้ทาง สฟ.แจง้วฒันะ - สฟ.เพชรบุร ีเสน้ทาง สฟ.เพชรบุร ี- สฟ.บ้าน
ดอน เสน้ทาง สฟ.บ้านดอน-สฟ.หาดใหญ่ ๒ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย และบรษิทั จสัเทล เน็ทเวริค์ จ ากดั (ชท.) (เล่ม ๓) 

 ๔.๒๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง ยกเลกิประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
วา่ด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่อง
วทิยคุมนาคมในกจิการเคลื่อนทีท่างบกระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบรงัผึง้ (Cellular) ซึ่ง
ใชเ้ทคโนโลย ีIMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (ทท.) (เล่ม ๓) 

 ๔.๒๓ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายระยะเวลาการให้บรกิารโทรศัพท์สาธารณะ USO 
ระยะที่ ๑ ภายใต้แผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๖ ให้กับบริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) (ถท.) (เล่ม ๓) 

 ๔.๒๔ นางธชิาว ีเทพสูตร ร้องเรยีนบรษิัท ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั กรณีประสบปัญหาถูกคิด
ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนทีผ่ดิพลาด (รท.) (เล่ม ๓) 

 ๔.๒๕ นางสาวสชุาดา ซึ้งปรดีา ร้องเรยีนบรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั กรณปีระสบปัญหาถูก
ระงบัเลขหมายโดยไม่ทราบสาเหตุ (รท.) (เล่ม ๓) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ   

  ๕.๑ การปรบัปรุงแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวธิีการในการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียด
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงนิล่วงหน้า ตามข้อ ๒๕ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรและบรหิารเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) 
(นอกเล่ม) 

 ๕.๒ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วทิยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครัง้ที่ ๓๑ ในประเด็นด้าน
กจิการโทรคมนาคมและกจิการวทิยุคมนาคม (คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทย



วา่ด้วยการประสานและจดัสรรความถี่วทิยุตามบรเิวณชายแดนไทยกบัประเทศเพื่อน
บา้น , คภ.)  (นอกเล่ม) 

 ๕.๓ ประธาน กทค. มบีญัชาใหเ้สนอต่อทีป่ระชุม กทค. เพื่อพจิารณาทบทวนมต ิกทค.ครัง้ที ่
๖/๒๕๖๐ เมื่อวนัที ่๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ ระเบยีบวาระที ่๔.๑๗ เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะท างานก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการคืนเงนิคงเหลือใน
ระบบใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร กรณีการสิน้สดุการอนุญาตสมัปทาน หรอืสญัญาการใหบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่(คณะท างานก ากบัดูแลและตดิตามการด าเนินการคนืเงนิคงเหลอืใน
ระบบใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิาร กรณีการสิน้สดุการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาการใหบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที)่  (นอกเล่ม) 


