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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๑๘/๒๕๕๗ 
วันอังคารที ่๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ ส านักงาน กสทช. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานผลด าเนินการภายหลังร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 

เพ่ิมเติม (ทท.) เล่มท่ี ๑ 
 ๓.๒ รายงานการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน กสทช. และ The 

London School of Economics and Political Science (LSE) หลักสูตร Law and 
Economics under Telecommunications Regulatory Framework (มท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๓.๓ ค าสั่งศาลปกครองกลางให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๖๓๙/
๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๘๒๒/๒๕๕๗ ระหว่าง นายณัฐวรรธน์    ไวยสุศรี ผู้ฟ้องคดี 
และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคด ี(มท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๓.๔ ค าสั่งยกค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ในคดีหมายเลขด าที่     
ส. ๑/๒๕๕๗ (มท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๓.๕ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของ บริษัท โทเทิ่ล   
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ชท.) เล่มท่ี ๑ 

 ๓.๖ รายงานการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ ๒.๑ 
GHz ฉบับที่ ๔/๕๗ เดือนเมษายน ๒๕๕๗ (ปท.๒) นอกเล่ม 

 ๓.๗ รายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
(จท.) นอกเล่ม  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมส าหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT (ปท. ๑ , คท.) (เล่มที่ ๒ licensing)  
 ๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตโดยการขอเพ่ิมความถี่

และความกว้างแถบความถี่เพ่ือให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม (วาระต่อเนื่อง) (ปท.๑) (เล่มที่ ๒ 
licensing) 

 ๔.๓ ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานและเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจ าเรือ 
(General Operator's Certificate: GOC) และประเภทจ ากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted 
Operator's Certificate : ROC) ตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๕ (คท.) (เล่มที่ ๒ licensing) 

 ๔.๔ ผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่วิทยุ ๒๔.๐๕ - ๒๖.๒๕ GHz ๒๔.๒๕ - ๒๖.๖๕ GHz และ ๗๖ -๗๗ GHz และ



 
 

อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) (คท. , 
ทท.) (เล่มที่ ๒ licensing) 

 ๔.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระยะเวลาความคุ้มครอง (มท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขต
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณา ผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ที่ได้ปรับปรุงตาม
ความคิดเห็นจากการประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๗ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 

 ๔.๘ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗) (วท.) นอกเล่ม 

 ๔.๙ แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเดินสาย
เคเบิลใยแก้วน าแสงหรือสายส่งสัญญาณต่างๆ บนสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๑๐ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการใช้คลื่ น
ความถี่ในย่าน ๘๐๐/๙๐๐ MHz (คภ.) (เล่มที่ ๔ อ่ืนๆ) 

 ๔.๑๑ ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๓๘๐-๕๑๐ MHz และร่างแผน
ความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจ าที่ ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๒ ฉบับ (คภ.) 
(เล่มที่ ๔ อ่ืนๆ) 

 ๔.๑๒ ร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๘๐๖ -๘๒๔/๘๕๑-๘๖๙ MHz 
และร่างแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Trunked Radio ย่านความถี่ ๘๐๖-
๘๑๔/๘๕๑-๘๕๙ MHz (คภ.) (เล่มที่ ๔ อ่ืนๆ) 

 ๔.๑๓ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๕ ในประเด็นด้านกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) (เล่มที่ ๔ อ่ืนๆ) 

 ๔.๑๔ ขอรับนโยบายแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) (นอกเล่ม )  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  


