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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห+องประชุม ๓ ช้ัน ๒ สํานักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ รายงานการใช โครงข$ายโทรคมนาคมตามสัญญาการใช โครงข$ายโทรคมนาคมของการไฟฟ.า

ฝ0ายผลิตแห$งประเทศไทย (ชท.) (เล�ม ๑) 
 ๓.๒ รายงานผลการดําเนินการไกล$เกลี่ยข อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๐ (รท.) (เล�ม ๑) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ส$งมาตรการเยียวยาผู ใช บริการภายหลังการ

สิ้นสุดการอนุญาตปPดการให บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile ระบบ 
Analog ย$านความถ่ี ๘๐๐ MHz (ปท.๑) (เล�ม ๑) 

 ๔.๒ บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง
(ปท.๒) (เล�ม ๑) 

 ๔.๓ การคืนเลขหมายโทรศัพทaแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๗๑ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๔ บริษัท พิษณุเวช จํากัด ขอใช เลขหมายโทรศัพทaแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๐๘ ร$วมกับ 
บริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรคa จํากัด (จท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๕ การจัดสรรคลื่นความถ่ีระบบ DIGITAL TRUNKED RADIO สําหรับใช ในกิจการเดินรถไฟฟ.า
ของบริษัท ระบบขนส$งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (คท.) (เล�ม ๑) 

 ๔.๖ การขอความเห็นชอบร$างสัญญาให บริการโทรคมนาคมระหว$างประเทศ Master Service 
Agreement (MSA) ระหว$างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 
Ooredoo Myanmar Limited (ประเทศเมียนมารa) (มท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๗ การยกเลิกผู มีอํานาจเหนือตลาดอย$างมีนัยสําคัญในตลาดค าปลีกบริการโทรศัพทaเคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ (มท. , วท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๘ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ชี้แจงข อมูลและข อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาเงินนําส$ง
รายได แผ$นดินจากการให บริการในระยะเวลาคุ มครองผู ใช บริการบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz (นท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๙ นายบัณฑิต วิจิตรกาญจนa ร องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปuญหาไม$ได รับ
สิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นท่ีสมัคร ถูกเรียกเก็บค$าบริการเลขหมายพิเศษ ๔ หลัก และต องการ
ใช โปรโมชั่นเดิม (รท.) (เล�ม ๒) 



 ๔.๑๐ นางสุธาสินี จินตนะวณิช ร องเรียนบริษัท แอดวานซa ไวรaเลส เน็ทเวอรaค จํากัด กรณีประสบ
ปuญหาถูกเรียกเก็บค$าบริการผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๑ นายบุญฤทธิ์ มาตรา ดําเนินการแทนบริษัท อาริซึ โปรดักสa (ประเทศไทย) จํากัด  ร องเรียน
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปuญหาถูกเรียกเก็บค$าบริการโทรศัพทaเคลื่อนท่ีระหว$าง
ประเทศผิดพลาด (รท.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๒ แนวทางการใช คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลและระบบคมนาคม
ขนส$งทางรางย$านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz และคลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส$ง
ทางราง ย$านความถ่ี  ๔๐๐ MHz (คภ.) (เล�ม ๒) 

 ๔.๑๓ ร$างประกาศ กสทช.ท่ีเก่ียวกับการใช คลื่นความถ่ี ๙๒๐-๙๒๕ เมกะเฮิรตซa จํานวน ๓ ฉบับ 
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (คภ. , ทท. , คท. , ปท.๑ , 
ปท.๒) (นอกเล�ม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ   
 ๕.๑ การขอยกเลิกการใช งานเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ือให บริการเสียงผ$านอินเทอรaเน็ต และเลข

หมาย Signalling Point Code (SPC) ของบริษัท ทรู อินเทอรaเน็ต จํากัด และการขอรับ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม เพ่ือให บริการเสียงผ$านอินเทอรaเน็ต และเลขหมาย 
Signalling Point Code (SPC) ของบริษัท ทรู อินเทอรaเน็ต คอรaปอเรชั่น จํากัด (จท.) 
(นอกเล�ม) 

 ๕.๒ ข อเสนอการเชื่อมต$อโครงข$ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ชท.)     
(นอกเล�ม) 

 ๕.๓ นายวิชาญ ได แทน ร องเรียนบริษัท แอดวานซa ไวรaเลส เน็ทเวอรaค จํากัด กรณีประสบปuญหา
ไม$สามารถขอเงินคงเหลือในระบบคืนได  (เลขหมาย ๐๙ ๒๗๔๙ ๑๐๐๓) (รท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๔ นายวิชาญ ได แทน ร องเรียนบริษัท แอดวานซa ไวรaเลส เน็ทเวอรaค จํากัด กรณีประสบปuญหา
ไม$สามารถขอเงินคงเหลือในระบบคืนได  (จํานวน ๗ เลขหมาย) (รท.) (นอกเล�ม) 

 ๕.๕ บริษัท ทรู อินเทอรaเน็ต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
และใบอนุญาตการให บริการอินเทอรaเน็ตแบบท่ีหนึ่ง (ปท.๒) (นอกเล�ม) 

 ๕.๖ การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช บริการข ามโครงข$ายโทรศัพทaเคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท   
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรaแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (ชท.) (นอกเล�ม) 

 


