
 
 

    ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

     คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 
  วันจันทร�ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

    ณ ห-องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 
                   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
  และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤษภาคม : มท., คท., ทท. 
 ๔.๒ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต9อตลาดท่ีเก่ียวข.องภายหลัง 
  การควบรวมกิจการระหว9าง บริษัท ทรู อินเทอร<เน็ต คอร<ปอเรชั่น จํากัด 
  กับ บริษัท ทรูอินเทอร<เน็ต จํากัด : วท. 
 ๔.๓ การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว9างวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  ถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 ๔.๔ สรุปผลการประชุมหารือเตรียมความพร.อมสําหรับเทคโนโลยี 5G : คภ. 
 ๔.๕ รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท<สําหรับบริการโทรศัพท<เคลื่อนท่ีท่ีเปBน 
    เลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : คณะทํางาน 
    บริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลเลขหมายฯ, จท. 
 ๔.๖  รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ปF ๒๕๖๐ : วท. 
 ๔.๗  การดําเนินการกรณีการครบอายุ ๗ ปFของข9ายงานดาวเทียม THAICOM-P3 
    ณ ตําแหน9งวงโคจร ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัล 
    เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม : คภ.  

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
    ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
    ๕.๑.๑ การตรวจสอบแบบสัญญาการให.บริการโทรทัศน<แบบบอกรับสมาชิก 
       ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให.บริการโทรทัศน< 
       แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร< บรอดแบนด< เน็ทเวอร<ค จํากัด)  
       ครั้งท่ี ๒ : มส.  
    ๕.๑.๒ บันทึกความเข.าใจ (MoU) ระหว9างสํานักงาน กสทช. ร9วมกับ มหาวิทยาลัย 
       แห9งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University)  
       เมืองแคนเบอร<รา ประเทศออสเตรเลีย : ส9วนงานเลขานุการ 
       กสทช. พลโท ดร.พีรพงษ< มานะกิจฯ 
 



 
 
 ๕.๒  เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

   ด-านกิจการโทรคมนาคม 
   ๕.๒.๑ ข.อเสนอการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร9วมกันสําหรับโครงข9าย 
      โทรศัพท<เคลื่อนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ชท. 

   ๕.๒.๒ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี 
      ทางบก ย9านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ : ทท. 
   ๕.๒.๓ นายรัฐประกิตจ< วัชรกิจเสถียร ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี 
      ประสบปjญหาถูกเรียกเก็บค9าบริการข.อความสั้น (SMS) ผ9านโทรศัพท< 
      เคลื่อนท่ีเลขหมาย ๐๙ ๕๗๖๕ ๔๔๙๙ ท่ีไม9ได.ใช.หรือสมัคร และเครื่อง 
      โทรศัพท<เคลื่อนท่ียี่ห.อ True Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ถูกล็อคเครือข9าย 
      ไม9สามารถใช.งานกับเครือข9ายอ่ืนได. : รท. 

   ๕.๒.๔ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ขอใช.เลขหมายโทรศัพท<แบบสั้น 
      ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๗ ต9อเนื่องจาก บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม.นท<  
      จํากัด : จท.  
   ๕.๒.๕ บริษัท เดอะ ไมเนอร< ฟูpด กรุqป จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให.บริษัท เบอร<เกอร< 
      (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สเวนเซ9นส< (ไทย) จํากัด ใช.เลขหมาย 
      โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๒ ร9วมกัน : จท.  
   ๕.๒.๖ บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ขอเพ่ิมบริการขายส9งบริการ สําหรับบริการ 
      สื่อสารผ9านดาวเทียม : ปท.๑  

   ๕.๒.๗ บริษัท ไฟเบอร<ทูเดอะโฮม จํากัด เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งจุดเข.าใช.โครงข9าย 
      โทรคมนาคมและสถานท่ีตั้งอุปกรณ<ท่ีใช.ในการให.บริการ : ปท.๑ 

   ๕.๒.๘ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเช9าเสมือนส9วนบุคคล 
      ระหว9างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private 
      Network: International IP – VPN) ภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ําภายใต. 
      ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  

   ๕.๒.๙ บริษัท สุขภาพดี-อายุยืน การแพทย< จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
      โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
   ๕.๒.๑๐ บริษัท ซีอาร<ซี ไทวัสดุ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท<แบบสั้น 
      ๔ หลัก : จท. 
    ๕.๒.๑๑ บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท< 
       แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
   ๕.๒.๑๒ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค< จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท<แบบสั้น 
      ๔ หลัก : จท. 
   ๕.๒.๑๓ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส< กรุqป จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท< 
      แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
   ๕.๒.๑๔ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย< จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
      โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก เพ่ิมเติม : จท. 
   ๕.๒.๑๕ บริษัท ไทยพาณิชย<ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
      โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก : จท. 
 
 
 



 
 
   ๕.๒.๑๖ บริษัท ทรู คอร<ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให.บริษัท ทรู อินเทอร<เน็ต 
      คอร<ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร<แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
      บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส< กรุqป จํากัด ใช.เลขหมาย 
      โทรศัพท<แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๖ ร9วมกัน : จท.   
   ๕.๒.๑๗ การขอต9ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มี 
      โครงข9ายเปBนของตนเอง ของบริษัท เพาเวอร<เมติค จํากัด : ปท.๒ 
   ๕.๒.๑๘ บริษัท เดอะ วัน ดิเวลลอปเม.นท< (ไทยแลนด<) จํากัด ขอรับใบอนุญาต 
      ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒  
   ๕.๒.๑๙ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มี 
      โครงข9ายเปBนของตนเอง ของบริษัท แอโร9ดิจิตอล ซิสเต็มส< จํากัด : ปท.๒ 
   ๕.๒.๒๐ ข.อเสนอการใช.โครงข9ายโทรคมนาคม สําหรับบริการเข.าถึงบรอดแบนด< 
      ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท. 
   ๕.๒.๒๑ ข.อเสนอการใช.โครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปwลที บรอดแบนด< 
      จํากัด (มหาชน) สําหรับบริการเข.าถึงบรอดแบนด< : ชท.  
   ๕.๒.๒๒ บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช.โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑  
      ระหว9างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
      และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร<เมชั่น ไฮเวย< จํากัด : ชท. 
   ๕.๒.๒๓ สัญญาการใช.โครงข9ายโทรคมนาคม เส.นทาง สฟ. สุราฎร<ธานี-สฟ.ภูเก็ต๑ 
      ระหว9างการไฟฟyาฝ{ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
      คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ชท.  
   ๕.๒.๒๔ สัญญาการใช.โครงข9ายโทรคมนาคม เส.นทาง สฟ.ขอนแก9น๑-สฟ.อุบลราชธานี๑ 
      ระหว9างการไฟฟyาฝ{ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
      จํากัด (มหาชน) : ชท.  
   ๕.๒.๒๕ คู9มือการแจ.งการรวมธุรกิจตามมาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจใน 
      กิจการโทรคมนาคม : วท. 
   ๕.๒.๒๖ การดําเนินการเพ่ืออนุญาตให.ใช.คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
      ย9าน ๑๘๐๐ MHz : คณะทํางานเพ่ือดําเนินการอนุญาตให.ใช.คลื่นความถ่ีฯ, วท. 
 ๕.๓  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
   ๕.๓.๑ การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 
     ประจําปF ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค<มาตรา ๕๒ (๓) แห9งพระราชบัญญัติองค<กร 
     จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม การส9งเสริมและสนับสนุน 
     การพัฒนาบุคลากรด.านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน< กิจการโทรคมนาคม 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค<กรซ่ึงทําหน.าท่ี 
     จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมาย 
     ว9าด.วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน< : ทบ.  
   ๕.๓.๒ พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจ9าย : ยย. 

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เร่ืองอ่ืนๆ 
 

   
         
  
   


