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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ 
วันอังคารท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห-องประชุมช้ัน ๑๒ สํานักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
นอกเล�ม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ – ๙/๒๕๖๐ (กท.) (นอกเล�ม) 
 ๓.๒ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไมFมีโครงขFายเปHนของตนเอง ฉบับท่ี 

๓/๒๕๖๐ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ปท.๒) (เล�ม ๑) 
 ๓.๓ การสิ้นผลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทLแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๙ ท่ีจัดสรรใหPแกF 

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนดL) จํากัด (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๔ แนวทางการจัดทําและการเสนอรFางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหFง

ราชอาณาจักรไทย (มท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๕ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ปX ๒๕๕๙ (วท.) (เล�ม ๑) 

 ๓.๖ รายงานผลการดําเนินการไกลFเกลี่ยขPอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนเมษายน 
๒๕๖๐ (รท.) (เล�ม ๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม    

(ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๔.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขออนุญาตเพ่ิมเทคโนโลยี SIP Trunk สําหรับการใหPบริการ

โทรศัพทLประจําท่ี (ปท.๑) (เล�ม ๑) 
 ๔.๓ การคืนเลขหมายโทรศัพทLแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๒ ของสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพทLแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๗ ของบริษัท เอ็น.เอ.ที.มารLท 

จํากัด (จท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๕ บริษัท วิซารLด โซลูชั่น จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทLแบบสั้น ๔ หลัก (จท.) 

(เล�ม ๑) 
 ๔.๖ การอนุญาตใหPตั้งสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน และใชPคลื่นความถ่ีเพ่ือการสื่อสารผFานดาวเทียม

ตFางชาติ (คท.) (เล�ม ๑) 
 ๔.๗ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตใชPคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองทดสอบ

เปHนการชั่วคราว (คท.) (เล�ม ๑) 



 ๔.๘ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟdลิปปdนสL ประจําประเทศไทย ของดคFาตอบแทนในการใชP
ความถ่ีวิทยุเพ่ิมปX พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๓ (คท. , มท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๙ ขอความเห็นชอบแตFงต้ังคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (มท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๐ การใหPความเห็นชอบแบบสัญญาใหPบริการโทรคมนาคมโทรศัพทLเคลื่อนท่ี TOT3G ประเภท
เรียกเก็บคFาธรรมเนียม และคFาบริการภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (มท.) (เล�ม ๒)  

 ๔.๑๑ เพ่ิมการใชPงานในเสPนทาง สฟ. บPานดอน-สฟ.ภูเก็ต๑ ของสัญญาการใชPโครงขFายโทรคมนาคม
ระหวFางการไฟฟjาฝlายผลิตแหFงประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวอรLค จํากัด (ชท.) 
(เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ เพ่ิมปริมาณการใชPงานวงจรโทรคมนาคมแบบเสPนใยแกPวนําแสง DWDM ของสัญญาการใชP
โครงขFายโทรคมนาคมเสPนทาง สฟ. สวรรคโลก-สฟ.เชียงใหมF๒ และเสPนทาง สฟ.แมFเมาะ๓-
สฟ.เชียงราย ระหวFางการไฟฟjาฝlายผลิตแหFงประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวอรLค 
จํากัด (ชท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ รFางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขการออกเครื่องหมายการไดPรับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณL (ทท. , นท. , มท. ,คท.) 
(เล�ม ๒) 

 ๔.๑๔ ขอความเห็นชอบ (รFาง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดใหPมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ (รFาง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑLและวิธีการจัดเก็บรายไดPเ พ่ือนําไปใชPในการจัดใหPมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม เพ่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหPมีผลใชPบังคับ (ถท.) (นอกเล�ม) 

 ๔.๑๕ นางสาวสุภาภรณL พบศิลา ดําเนินการแทนบริษัท วอรLคเกอรLฟุตแวรL จํากัด รPองเรียนบริษัท 
แอดวานซL ไวรLเลส เน็ทเวอรLค จํากัด กรณีประสบปqญหาถูกเรียกเก็บคFาบริการหลังจาก
ยกเลิกบริการแลPว (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๖ นายชาตรี ผูกพันธL รPองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี
ประสบปqญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพทLเคลื่อนท่ีไมFดี ไมFสามารถใชPบริการไดPอยFาง
ปกติ (รท.) (เล�ม ๒) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ   
 ๕.๑ ขออนุญาตควบรวมกิจการ ระหวFาง บริษัท ทรู อินเทอรLเน็ต คอรLปอเรชั่น จํากัด กับ บริษัท 

ทรู อินเทอรLเน็ต จํากัด (วท.) (นอกเล�ม)    


