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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

ครั้งที ่๒๑/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รายงานการก ากับดูแลและการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ ๒.๑ 

GHz ฉบับที่ ๖/๕๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และรายงานฉบับพิเศษ ไตรมาส ๒          
ประจ าปี ๒๕๕๗ (ปท.๒) (เล่มท่ี๑) 

 ๓.๒ การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๘๘๙/๒๕๕๔ และคดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๑๕๖/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี 
(มท.) (เล่มท่ี๑)  

 ๓.๓ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๑๖๔/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดง           
ที่ ๑๑๕๒/๒๕๕๗ (มท.) (เล่มท่ี๑)  

 ๓.๔ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
 จ ากัด  (ชท.) (เล่มท่ี๑) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอยกเลิกการให้บริการ CAT2Call  (ปท. ๑) (เล่มที่ ๒ licensing) 
 ๔.๒ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด ขอยกเลิกบริการการ์ดโทรศัพท์ (International Calling Card) 

ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (ปท.๑) (เล่มที่ ๒ licensing) 
 ๔.๓ บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง

ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (ปท.๑) (เล่มที่ ๒ licensing) 
 ๔.๔ บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก (จท.)    

(เล่มที่ ๒ licensing) 
 ๔.๕ บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ ากัด ขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้

เทคโนโลยีอื่น (จท.) (เล่มที่ ๒ licensing) 
 ๔.๖ การอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีปกครองคดีหมายเลขด าที่ ๑๑๑๓/๒๕๕๓ และคดีหมายเลขแดง       

ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กับ กสทช. กับพวกรวม ๔ 
คน ผู้ถูกฟ้องคดี (มท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๗ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๓๓๕/๒๕๕๗ (มท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 
 ๔.๘ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ   

การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ(กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗) (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 



 
 

 ๔.๙ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ   
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗)(วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๑๐ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗) (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๑๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗) (วท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 

 ๔.๑๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และ ร่าง แนวทางการบริหารคลื่นความถี่ใน
กิจการโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข (วท.) (นอกเล่ม) 

 ๔.๑๓ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชท.) (เล่มที่ ๓ วิชาการ) 
 ๔.๑๔ การก าหนดท่าทีเบื้องต้นของประเทสไทยในการประชุม JCT ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕ ในประเด็น

ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (คภ.) (เล่มที่ ๔ เรื่องอ่ืน )ๆ  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
   


