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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ' ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห.องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙       

นอกเล�ม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ วันจันทร7ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      

นอกเล�ม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑  บริษัท ทริปเป:ลที บรอดแบนด7 จํากัด (มหาชน) รายงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

จังหวัดชลบุรี (ปท.๑) (เล�ม ๑)  
 ๓.๒  บริษัท ซีพี ออลล7 จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเปGนจุดใหIบริการในการรับคําขอโอนยIายผูI

ใหIบริการโทรศัพท7เคลื่อนท่ี (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓  รายงานผลการพิจารณาใหIความเห็นชอบคําขอใชIสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ7

และวิธีการเก่ียวกับการใชIสิทธิในการปRกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทSอ หรือติดต้ังอุปกรณ7
ประกอบใดในการใหIบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ7สิทธิแหSงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  (กพส. (ชุด๕) 
๓๐-๓๓/๒๕๕๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๔  รายงานผลการพิจารณาใหIความเห็นชอบคําขอใชIสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ7
และวิธีการเก่ียวกับการใชIสิทธิในการปRกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทSอ หรือติดต้ังอุปกรณ7
ประกอบใดในการใหIบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ7สิทธิแหSงทาง) และมาตรา ๓๙ 
วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  (กพส. (ชุด๕) 
๓๔-๓๗/๒๕๕๙ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) (วท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การคืนเลขหมายโทรศัพท7แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๒ ของบริษัท สิงห7 คอร7ปอเรชั่น 

จํากัด (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ บริษัท ไฟเบอร7วัน จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท7แบบสั้น ๔ หลัก 

(จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๓ บริษัท เส-นอร7สห โลจิสติกส7 จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท7แบบสั้น ๔ หลัก (จท.) 

(เล�ม ๑) 
 ๔.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท7แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๘ ของบริษัท อชัวเรียน (ประเทศ

ไทย) จํากัด (จท.) (เล�ม ๑) 



 

 

 ๔.๕ การคืนเลขหมายโทรศัพท7แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๘๔ ของบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. 
(ประเทศไทย) จํากัด (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ แนวทางปฏิ บั ติการออกใบอนุญาตใหI ต้ั งสถานี วิทยุ คมนาคมสํ าหรั บ ใหIบริ การ
โทรศัพท7เคลื่อนท่ี (คท. , มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ การยกเลิกสัญญาการใชIโครงขSายโทรคมนาคมเสIนทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.แมSสอด ระหวSางการ
ไฟฟ̂าฝ`ายผลิตแหSงประเทศไทย และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ การยกเลิกสัญญาการใชIโครงขSายโทรคมนาคมเสIนทาง สฟ.แจIงวัฒนะ-ชายแดนไทย 
มาเลเซีย ระหวSางการไฟฟ̂าฝ`ายผลิตแหSงประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
(ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ ขอแกIไขเพ่ิมเติมมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การ
ชําระบัญชีการจัดใหIมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) 
ตามแผนปฏิบัติการ USO ประจําปg ๒๕๕๓ ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ.       
ทีโอที) (ถท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๐ นายสมศักด์ิ จรัลรุSงโรจน7 ดําเนินการแทนนางมณีกาญจน7 จันทร7กระพIอ รIองเรียนบริษัท   
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปRญหามาตรฐานการใหIบริการ
เก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย (เลขหมาย ๐๘ ๙๗๘๘ ๑๑๑๙) (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๑ นายสมศักด์ิ จรัลรุSงโรจน7 รIองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปRญหาถูกระงับบริการโทรศัพท7เคลื่อนท่ีโดยไมSทราบสาเหตุ และมาตรฐานการ
ใหIบริการเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย (เลขหมาย ๐๘ ๙๗๘๘ ๔๔๔๐) (รท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๑๒ นายวิละ อุดม รIองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปRญหาไมSสามารถใชIบริการเสริม
ตามท่ีโฆษณา ไวIไดIตามปกติ (รท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเลSนฉบับใหมSและประสงค7จะใชI

สัญญาณเรียกขานเดิม กรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน ออกไปอีก ๓๐ วัน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภาคใตIจํานวน ๑๖ จังหวัด เนื่องจากเหตุการณ7อุทกภัย (คท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๒ การกําหนดทSาทีเบ้ืองตIนของประเทศไทยสําหรับการประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีตาม
บริเวณชายแดนไทย – สาธารณรัฐแหSงสหภาพเมียนมา (คณะกรรมการรSวมทางเทคนิคฝ`าย
ไทยวSาดIวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือน
บIาน , คภ.) (นอกเล�ม) 

  
  


