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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
วันอังคารท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกเลม 
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกเลม 
๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๙ วันอังคารท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกเลม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๙ – ๓๓/๒๕๕๙ (กท.) (เลม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ บริษัท วิน วิน เน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มใหบริการโทรคมนาคม
(ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๔.๒ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ขอทบทวนมติ กทช . เก่ียวกับเง่ือนไขการอนุญาตขยายขาย
การตั้งสถานีขายสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนท่ี (IMT-๒๐๐๐) (ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๔.๓ การกําหนดเง่ือนไขเฉพาะสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๔.๔ แผนการใชงานคลื่นความถ่ี ยานความถ่ี ๒๓๑๐ -  ๒๓๗๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (ปท.๑) (เลม ๑) 

 ๔.๕ บริษัท เอ็นเอบลิง เอเชีย เทค (ไทยแลนด ) จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนี่ง (ปท.๒) (เลม ๑) 

 ๔.๖ การสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต ๒๖ ราย           
(๓๑ ใบอนุญาต) (ปท.๒) (เลม ๑) 

 ๔.๗ แนวทางการดําเนินการกรณีผูรับใบอนุญาตขอเปลี่ยนแปลงขอมูลนิติบุคคล  (ปท .๒)      
(เลม ๑) 

 ๔.๘ การคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๕๐ ของบริษัท เอเชียซอฟท    
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (จท.) (เลม ๑) 

 ๔.๙ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับ
งานดานเทคนิคของโครงขายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมายรหัสโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
(Mobile Network Code : MNC) เพ่ือใชสําหรับทดสอบทดลองเปนการชั่วคราว  (จท.) 
(เลม ๑) 

 ๔.๑๐ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ขอคืนเลขหมายโทรศัพทสําหรับ
บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีไมเต็มกลุม (จท.)  (เลม ๑) 



 ๔.๑๑ การจัดสรรคลื่นความถ่ียาน VHF เพ่ือใชในกิจการของบริษัท  บางกอก มีเดีย แอนด     
บรอดคาสติ้ง จํากัด (คท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๒ การอนุญาตใหบริษัท บีอีซี- มัลติมีเดีย จํากัด ใชคลื่นความถ่ีสําหรับการเชื่อมโยงสัญญาณ
วิทยุโทรทัศนเพ่ือการใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ Digital (คท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๓ การดําเนินการตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคม ของ บริษัท โอทาโร เวิลด คอรปอเรชั่น จํากัด สําหรับป
บัญชี ๒๕๕๘ (นท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๔ การยกเลิกสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ . บางกอกนอย -  สฟ. บานดอน 
ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) (ชท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๕ การยกเลิกการใชบริการวงจรโทรคมนาคมแบบเสนใยแกวนําแสง เสนทาง สฟ . ราชบุรี๒ - 
สฟ . เพชรบุรี ตามสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๖ ขอรับมอบนโยบายในการเขารวมการลงนาม (ราง) บันทึกความรวมมือของคณะกรรมการ 
บูรณาการประสานงาน กรณีกูชีพฉุกเฉิน (ถท.) (เลม ๒) 

 ๔.๑๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการคืนเงิน
คงเหลือในระบบใหแกผูใชบริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (รท.) (เลม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 ๕.๑ แนวปฏิบัติหลักเกณฑและวิธีการ จัดสรรเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีไมเต็มกลุม (จท .)   
(เลม ๓) 

 ๕.๒ การพิจารณาขอหารือของสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ เก่ียวกับ
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการใหบริการพรอมเพย     
(วท. , มท.) (เลม ๓) 

  ๕.๓ การพิจารณา แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใชและ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ชท.) (เลม ๓) 

 ๕.๔ (ราง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ       
ท่ีเก่ียวของกับอุปกรณลูกขายในกิจการโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๓ ฉบับ และ (ราง ) 
ประกาศ กสทช . เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวย
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีเก่ี ยวของกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบรังผึ้ง (Cellular) ซ่ึงใชเทคโนโลยี 
IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (cdma2000) จํานวน ๑ ฉบับ (ทท.) (เลม ๓) 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบในหลักการ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) (ถท.) นอกเลม 

 ๕.๖ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ี
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย- กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) (เลม ๓) 



 ๕.๗ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม (คภ. , คท. ,มท. ,นท.) (เลม ๓) 

 ๕.๘ การขอเพ่ิมบริการสื่อสารขอมูลผานดาวเทียมสําหรับการติดตามเรือประมง และเรือทุกชนิด
ท่ีเก่ียวของกับการประมง ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (ปท.๒) 
นอกเลม 


