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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งที ่๘/๒๕๕๗ 

วันอังคารที ่๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นอกเล่ม 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๘๕ รายการ ของ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ปท. ๑) เล่มท่ี ๑ 
 ๓.๒ รายงานการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ ๒.๑ 

GHz ฉบับที่ ๑/๕๗ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ (ปท. ๒)  เล่มท่ี ๑    
 ๓.๓ รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (รท.) เล่มท่ี ๑   
 ๓.๔ รายงานผลการด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพ่ือหารือแนวทางการ

ปฏิบัติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะเก็บค่าบริการล่วงหน้าหรือระบบเติมเงิน 
เมื่อสัญญาเลิกกัน (นท.,มท..) เล่มท่ี ๑    

 ๓.๕ รายงานการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้  และประสบการณ์กับ The 
European Consumer Organisation (BEUC) บริษัท Belgacom และ Independent 
Regulators Group (IRG) และ รายงานการเข้าร่วมประชุม Telecommunications and 
Media Forum ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม วันที่ ๖-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
(กสทช. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการและคณะเดินทาง) นอกเล่ม                    

 ๓.๖ รายงานการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ ๒.๑ 
GHz ฉบับที่ ๒/๕๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ปท.๒) นอกเล่ม     

 ๓.๗ การด าเนินการตามเงื่อนไขในเรื่องมาตรการเพ่ือสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International 
Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน ๒.๑ GHz (ปท.๑)  นอกเล่ม    

 ๓.๘ ความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงฯ ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในเอกสารข่ายงานดาวเทียม ( filing) กรณี 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม (ปท.๑)  นอกเล่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 



 
 

 ๔.๑ การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (มท.) เล่มท่ี ๑ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
 ๔.๑ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ

ในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่ UHF และขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม ระบบ SCADA เพ่ือในการติดต่อสื่อสารระบบเสียง และข้อมูลระหว่าง
พนักงานของแท่นผลิตปิโตรเลียม (คท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๒ การจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับพนักงาน
และลูกจ้างของส านักงาน กสทช. (คท. , บท.) เล่มท่ี ๑  

 ๔.๓ ขอเลื่อนการช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถ่ีวิทยุ (คท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี 

จ ากัด (มหาชน) (จท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๕ การต่ออายุการใช้เลขหมายฯ พิเศษ ของหน่วยงานจ านวน ๕ ราย ได้แก่ ส านักงานเทศบาลเมือง

ชะอ า หมายเลข ๑๑๓๒ บริษัท เนเร่ จ ากัด หมายเลข ๑๖๑๑ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน หมายเลข ๑๒๐๔ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
หมายเลข ๑๙๙ และส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย หมายเลข ๑๑๓๒ (จท.) เล่มที่ ๑ 

 ๔.๖ บมจ. ทีโอที ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพ่ิมเติมส าหรับบริการ
โทรศัพท์ประจ าที่ (จท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๗ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพ่ิมเติมส าหรับ
บริการโทรศัพท์ประจ าที่ (จท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๔.๘ บมจ. ทีโอที ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม (จท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๔.๙ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๔๒ ของบริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด (จท.) เล่มที่ ๑ 
 ๔.๑๐ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงาน ๕ หน่วยงาน (จท.) เล่มที่ ๑ 
 ๔.๑๑ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงานจ านวน ๑๐ ราย (จท.) นอกเล่ม 
 ๔.๑๒ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

ใช้สิทธิในการปักหรือ ต้ังเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗) (วท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๑๓ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

ใช้สิทธิในการปักหรือ ต้ังเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗) (วท.) เล่มท่ี ๒ 
 ๔.๑๔ รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้งกองทุน

รวมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (มท.) เล่มที่ ๒ 
 ๔.๑๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท     

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย) และ บริษัท เรียล 
ฟิวเจอร์ จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย) (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ผู้ ให้ เชื่อมต่อโครงข่าย) และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์  จ ากัด               
(ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย) (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท เรียล 
ฟิวเจอร์ จ ากัด กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มท่ี ๒ 



 
 

 ๔.๑๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท เรียล 
ฟิวเจอร์ จ ากัด กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ชท.) เล่มท่ี ๒ 

 ๔.๑๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ชท.) เล่มท่ี ๓ 

 ๔.๒๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ชท.) เล่มท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๘๐๐ MHz และย่าน ๘๐๐ MHz (มท.) นอกเล่ม 
 ๕.๒ การก าหนดการประชุม กทค. และ กสทช. ส าหรับการด าเนินงานเรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz (ปท.๒) นอกเล่ม 
 ๕.๓ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ Mhz (ปท.๑) (เพ่ือทราบ) นอกเล่ม 
  
 


