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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห+องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันจันทร0ท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นอกเล�ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ:มครองผู:บริโภคด:านกิจการโทรคมนาคม 

รอบ ๖ เดือน (ต้ังแตBเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) (รท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๒ รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีท่ีเปKนเลขหมาย

สวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ (คณะทํางานบริหารจัดการและ
กํากับดูแลการประมูลเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีท่ีเปKนเลขหมาย , 
จท.) (นอกเล�ม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณาคําขอลดหรือยกเว:นคBาบริการสําหรับการใช:บริการเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น 

๔ หลัก ของมูลนิธิปRอเต็กต๊ึง (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ แนวทางการทําความเข:าใจกับประชาชนเก่ียวกับการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหBงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ0และมาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยตBอสุขภาพของมนุษย0จากการใช:เครื่องวิทยุคมนาคม ข:อ ๑๒.๕ (คท. , มท.)     
(เล�ม ๑) 

 ๔.๓ แนวทางการกําหนดวงเงินคงเหลือสะสมสูงสุดในการเรียกเก็บเงินคBาบริการลBวงหน:าสําหรบับรกิาร
โทรศัพท0เคลื่อนท่ี (นท. , วท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๔ บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช:        
และเชื่อมตBอโครงขBายโทรคมนาคม ข:อพิพาทท่ี ๑/๒๕๕๙ ระหวBาง บริษัท ทริปเปWลที  
บรอดแบนด0 จํากัด (มหาชน) (ผู:ร:อง) กับ บริษัท แอดวานซ0 ไวร0เลส เน็ทเวอร0ค จํากัด       
(ผู:ถูกร:อง) (ชท. , คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช:และ
เชื่อมตBอโครงขBายโทรคมนาคม) (เล�ม ๑) 

 ๔.๕ บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช:        
และเชื่อมตBอโครงขBายโทรคมนาคม ข:อพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๙ ระหวBาง บริษัท ทริปเปWลที  
บรอดแบนด0 จํากัด (มหาชน) (ผู:ร:อง) กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ผู:ถูกร:อง) (ชท. , 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช:และเชื่อมตBอโครงขBาย
โทรคมนาคม) (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ บันทึกความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช:        
และเชื่อมตBอโครงขBายโทรคมนาคม ข:อพิพาทท่ี ๓/๒๕๕๙ ระหวBาง บริษัท ทริปเปWลที  



 

 

บรอดแบนด0 จํากัด (มหาชน) (ผู:ร:อง) กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)  (ผู:ถูกร:อง) (ชท. , คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช:
และเชื่อมตBอโครงขBายโทรคมนาคม) (เล�ม ๑) 

 ๔.๗ การยกเลิกสัญญาการใช:โครงขBายโทรคมนาคม เส:นทาง สฟ.เพชรบุรี-สฟ.ชุมพร สฟ.พังงา-
สฟ.ภูเก็ต ๑ สฟ.ขอนแกBน ๑-สฟ.หลBมสัก ระหวBางการไฟฟ̂าฝRายผลิตแหBงประเทศไทย และ
บริษัท ทีทีแอนด0ที จํากัด (มหาชน) (ชท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๘ การพิจารณาข:อคิดเห็นของผู:ประกอบการโทรคมนาคม ตBอ (รBาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรฐานของคุณภาพการให:บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง (ทท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ การจัดทําและเปWดใช:งานระบบแอปพลิเคชัน"กันกวน" ของสํานักงาน กสทช. (รท. , ปท.๑) 
(เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑  บริษัท ซีล สตาร0 เทเลคอม จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

(ปท.๑) (นอกเล�ม) 
 ๕.๒ บริษัท เอ็นเจ เน็ตเวิร0ค จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

(ปท.๒) (นอกเล�ม) 
 ๕.๓ การพิจารณาข:อเสนอของผู:ให:บริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีในการดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เก่ียวกับการกําหนดเพ่ิมให:ผู:ให:บริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ีคิดอัตรา
คBาบริการตามการใช:งานจริงในหนBวยวินาทีและนาทีบนคลื่นความถ่ียBาน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz (สํานักงาน กสทช. , นท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๔ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0เคลื่อนท่ี
เพ่ิมเติม (จท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๕ บริษัท แอดวานซ0 ไวร0เลส เน็ทเวอร0ค จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการ
โทรศัพท0เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม (จท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๖ บริษัท แอดวานซ0 ไวร0เลส เน็ทเวอร0ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0สําหรับ
บริการโทรศัพท0ประจําท่ีเพ่ิมเติม (จท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๗ การอนุมัติให:ใช:เลขหมายโทรศัพท0สําหรับบริการโทรศัพท0ประจําท่ีเปKนการชั่วคราว เพ่ือใช:ใน
การทดสอบในโครงขBายของผู:ให:บริการโทรศัพท0ประจําท่ี ในหมวด ๐๓๐ xxx xxx, ๐๔๐ 
xxx xxx, ๐๕๐ xxx xxx, ๐๗๐ xxx xxx (จท.) (นอกเล�ม) 

   
 
  
 


