ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห.องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.
รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ0นันท0)
ไตรมาสที่ ๔ ประจําป3 ๒๕๖๒ : กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ
๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และที่แก:ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ : ทท., มท.,คท.๑, คท.๒
๔.๓ รายงานผลการดําเนินการไกล=เกลี่ยข:อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๒ : รท.
๔.๔ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม=มีโครงข=ายเปAนของตนเอง
ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒
๔.๕ การดําเนินโครงการทดลองการสื่อสารด:วยระบบ 5G สําหรับรถไร:คนขับ : คท.๑, วท., ปท.๑
๔.๖ การยุติการให:บริการโทรศัพท0เคลื่อนที่ระบบ ๒G ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร0แซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : ปท.๑
๔.๗ การแจ:งปลี่ยนแปลงกรรมการของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ขส., ปส.
๔.๘ การต=ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข:อมูล ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๒ : ปส.

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องที่ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
๕.๑.๑ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช=องรายการ Video To Home 1 ของบริษัท เอ็มวีทีวี
บรอดคาสติ้ง จํากัด : ปส.
๕.๑.๒ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช=องรายการ ภารตะ ของบริษัท มีเดียเพล็กซ0 อินเตอร0เนชั่นแนล
จํากัด : ปส.
๕.๑.๓ การพิจารณาคําร:องขอเปลี่ยนแปลงข:อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได:รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๒๑ สถานี) : ปส.

๕.๑.๔ การขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. ว=าด:วยหลักเกณฑ0การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิจิตเวชศาสตร0สงเคราะห0 สถานีวิทยุกระจายเสียง
ความรู:สุขภาพจิตสู=ชุมชน (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๔๒๔) : ปส.
๕.๑.๕ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําป3 ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๖ หน=วยงาน : ปส.
๕.๑.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน0 เพื่อให:
บริการโทรทัศน0 สําหรับกิจการที่ไม=ใช:คลื่นความถี่ ของบริษัท ซุปเปอร0 บรอดแบนด0
เน็ทเวอร0ค จํากัด ช=องรายการ Golf Plus : ปส.
๕.๑.๗ การปรับปรุงเงื่อนไขแนบท:ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน0
เพื่อให:บริการโครงข=ายโทรทัศน0ที่ใช:คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ระดับชาติ : ขส.
๕.๑.๘ กรณี ห:างหุ:นส=วนจํากัด นครพิงค0ล:านนา สถานีวิทยุกระจายเสียง นครพิงค0ล:านนา
คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม= โฆษณาผลิตภัณฑ0สุขภาพ ที่เข:าข=าย
การกระทําที่เปAนการเอาเปรียบผู:บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน0 : บส.

๕.๒ เรื่องที่ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด.านกิจการโทรคมนาคม
๕.๒.๑ การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุสมัครเล=น : คท.๑
๕.๒.๒ การยกเลิกใบอนุญาตการให:บริการอินเทอร0เน็ตเกตเวย0ระหว=างประเทศและ
บริการชุมสายอินเทอร0เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข=ายเปAนของตนเองของบริษัท
แอมเน็กซ0 จํากัด : ปท.๑
๕.๒.๓ บริษัท ดิจิตอลเคเบิล อินเตอร0เน็ต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให:บริการ
อินเทอร0เน็ตแบบที่หนึ่ง : ปท.๒
๕.๒.๔ บริษัท โครงข=ายระหว=างประเทศและศูนย0ข:อมูลอินเทอร0เน็ต จํากัด ผู:รับใบอนุญาต
การให:บริการอินเทอร0เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให:บริการ
ครั้งที่ ๒ : ปท.๒
๕.๒.๕ สัญญาการเชื่อมต=อโครงข=ายโทรคมนาคม ระหว=างบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร0เน็ต คอร0ปอเรชั่น จํากัด : ชท.
๕.๒.๖ สัญญาการเชื่อมต=อโครงข=ายโทรคมนาคม ระหว=างบริษัท ทรู อินเทอร0เน็ต
คอร0ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท.
๕.๒.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๔ ของบริษัท ลีโอ ลิ้งค
จํากัด : จท.
๕.๒.๘ การคืนเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๙ ของบริษัท แซด
รีเทล เทค จํากัด : จท.
๕.๒.๙ การคืนเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๖ ของบริษัท
เอ ดับเบิลยู พี เซอร0วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด : จท.
๕.๒.๑๐ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู
ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด
ขอใช:เลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก ร=วมกัน : จท.

๕.๒.๑๑ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท0แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท พลัส ๑
จํากัด : จท.
๕.๒.๑๒ การจัดส=งเอกสารข=ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) ในนามประเทศไทย
ต=อสหภาพโทรคมนาคมระหว=างประเทศสําหรับดาวเทียม NGSO THAIIOT
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ฉบับแก:ไข) : ดบ.

๕.๓ เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.
๕.๓.๑ การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบดูแล
การเข:าถึงอินเทอร0เน็ตเพื่อครอบครัว ระยะที่ ๒ จากรายการเงินงบกลาง
ประจําป3 ๒๕๖๓ : ปท.๒, ยย.

๕.๔ เรื่องค.างการพิจารณา
๕.๔.๑ ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช:พระราชบัญญัติว=าด:วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส0 พ.ศ. ๒๕๔๔ : จท., ปบ.

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ

