
สรุปการแสดงความคิดเหน็สาธารณะต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช.  
เรื อง การอบรมและทดสอบเพื อขอรับบตัรผู้ประกาศในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
ข้อ ๒  ในประกาศนี � 

 “หนว่ยงานจดัอบรม” หมายความว่า หน่วยงานที�ได้รับอนญุาตจาก

คณะกรรมการให้จดัการอบรมหลกัสตูรบตัรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ 

 “ผู้ เข้ารับการอบรม” หมายความว่า ผู้ เข้ารับการอบรมหลกัสตูรบตัร

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

 “ผู้ เข้ารับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ เข้ารับการทดสอบเพื�อรับ

บตัรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

 “บัตรผู้ประกาศ” หมายความว่า บตัรผู้ประกาศในกิจการกระจาย

เสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทศัน์ 

 “คณะทํางานทดสอบ” หมายความว่า คณะทํางานทดสอบที�ได้รับ

แต่งตั �งจากคณะกรรมการให้ทําหน้าที�ทดสอบผู้ ที�ประสงค์จะขอรับบัตรผู้

ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์  

  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

ข้อ ๒ 

นางศริิลกัษณ์ ปัญญากาศ  วิทยชุมุชนคนสง่าบ้าน  FM 
๘๘.๒๕ MHz   (เชียงใหม)่ 
     - ควรเพิ�มรายละเอียด เช่น “ผู้ประกาศวิทยชุมุชน” แยก
ออกไป 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ  
เหตุผล    คํา นิยามใน ร่างประกา ศ ฯ 
ครอบคลมุเนื �อหาที�มีผู้ แสดงความคิดเห็น
แล้ว 

นายอินจนัทร์  วิทยชุมุชนคนสง่าบ้าน  FM  ๘๘.๒๕  MHz  
(เชียงใหม)่ 
     - ควรเพิ�มรายละเอียดของประเภทคํานยิามให้มากขึ �น 
เช่น ประเภทของวิทยกุระจายเสยีง ให้แยกเป็น
วิทยกุระจายเสยีง/สว่นกลาง/ภมูิภาค/ท้องถิ�น (เพื�อการ
พาณิชย์) และท้องถิ�น (ไม่มีโฆษณา) 
นายสมบรูณ์ฯ  (ไม่ทราบนามสกลุ)    (เชียงใหม)่ 
     - ให้เพิ�ม คาํว่า “สื�อกลุม่ชาติพนัธุ์” เพื�อแรงงานต่างชาติ
ที�จะเข้ามาสอบบตัรผู้ประกาศ 

นายชาญภเูบศ     ฐิตะสาส    (อบุลราชธาน)ี 
     - คาํว่า”กรรมการ” น่าจะให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

 

 



ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
ข้อ ๒  ในประกาศนี � 

 “หนว่ยงานจดัอบรม” หมายความว่า หน่วยงานที�ได้รับอนญุาตจาก

คณะกรรมการให้จดัการอบรมหลกัสตูรบตัรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ 

 “ผู้ เข้ารับการอบรม” หมายความว่า ผู้ เข้ารับการอบรมหลกัสตูรบตัร

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

 “ผู้ เข้ารับการทดสอบ” หมายความว่า ผู้ เข้ารับการทดสอบเพื�อรับ

บตัรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

 “บัตรผู้ประกาศ” หมายความว่า บตัรผู้ประกาศในกิจการกระจาย

เสยีงและกิจการโทรทศัน์ 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทศัน์ 

 “คณะทํางานทดสอบ” หมายความว่า คณะทํางานทดสอบที�ได้รับ

แต่งตั �งจากคณะกรรมการให้ทําหน้าที�ทดสอบผู้ ที�ประสงค์จะขอรับบัตรผู้

ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์  

  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

ข้อ ๒ 

นายปฏิพทัธ์  เข็มทิศ   (อบุลราชธาน)ี 
     - ควรเรียงลาํดบัความสาํคญัของคาํนยิาม เช่น ข้อ ๒ 
หนว่ยงานจดัอบรม หมายความวา่ หนว่ยงานที�ได้รับ
อนญุาตจากคณะกรรมการ... ทําให้สงสยัวา่
คณะกรรมการอะไร แต่เมื�ออา่นไป จงึพบคําว่า 
“คณะกรรมการ” ดงันั �น ควรเรียงลาํดบัความสําคญัของคํา
นิยามต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ  
เหตุผล    คํา นิยามใน ร่างประกา ศ ฯ 
ครอบคลมุเนื �อหาที�มีผู้ แสดงความคิดเห็น
แล้ว 

นางสาวสกลุตวา   มะสขุ   (อบุลราชธาน)ี 
     - ๑. ผู้ เข้ารับการอบรม ให้แก้ไขเป็น ผู้ เข้าอบรม 
หมายความวา่... เพราะ คาํวา่ เข้า ซํ �าซ้อนกบัคาํวา่ รับ 
        ๒. ผู้ รับการอบรม ให้แก้ไขเป็น ผู้ รับการอบรม   
        ๓. ให้เพิ�มเตมิคําวา่ ผู้ ผ่านการอบรม หมายความว่า 
ผู้ ได้รับบตัรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทศัน์ 

 

 

 

 



ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
หมวด ๑ 

การอบรมหลักสตูรผู้ประกาศ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ส่วนที  ๑ 
หน่วยงานจัดอบรม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ข้อ ๕ หน่วยงานที�สามารถจัดการอบรมหลักสูตรผู้

ประกาศให้กับผู้ เข้ารับการอบรมตามประกาศนี � นอกจากสํานักงานแล้ว 

จะต้องเป็นหน่วยงานที�ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการเท่านั �น  

  หนว่ยงานที�จะขออนญุาตเพื�อจดัอบรมตามวรรคหนึ�งต้อง

เป็นหน่วยงาน ดงัต่อไปนี � 

  (๑) สถาบนัอดุมศึกษาที�มีการสอนในระดบัปริญญาด้าน

นิเทศศาสตร์หรือสื�อสารมวลชน 

  (๒) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 

  (๓) หน่วยงานอื�นที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

และเหมาะสม 

 

ข้อ ๕ 

นางสาวศภุจิต  ทองศรี    (เชียงใหม)่ 
     - อย า ก ใ ห้หน่ ว ย งา นที� จัด ก า ร อบร ม เ ป็นก ร ม
ประชาสมัพนัธ์ เพราะให้หลายหน่วยงานจัดสอบ อาจทํา
ให้เกิดความไม่ยตุิธรรมได้และไม่ได้มาตรฐาน 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล    
     ๑) ร่างประกาศฯ ได้ให้ความสําคญักับ
การรักษามาตรฐานของหน่วยงานจัด
อบรมอยู่แล้ว โดยกําหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตให้สิทธิแก่หน่วยงานจัด
อบรมที�มีคณุสมบตัิตามที�กําหนดไว้ และมี
การควบคุมคุณภาพ สามารถตรวจสอบ
การดาํเนนิการของหน่วยงานจดัอบรมได้ 
     ๒) หลกัการของร่างประกาศฯ คอืต้องมี
หน่วยงานอบรมที�มีจํานวนเพียงพอและ
ทั�วถึงซึ�งอาจตั �งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ หาก
หน่วยงานจัดอบรมมีคุณสมบัติตามที�
กํ า หน ดแ ละ ไ ด้ รับสิท ธิจั ด อบร มจ า ก
คณะกรรมการ 
     ๓) สาํนกังานอาจนําความคิดเห็นไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบตัิต่อไป 

สถานีวทิยศุนูย์สง่เสริมปัญญาพื �นบ้านล้านนา คลื�นสบาย
สไตลศ์รีมงุเมือง FM ๙๔.๒๕ MHz    (เชียงใหม)่ 
     - อยากให้มีการจัดอบรมที�ส่วนกลางเพื�อให้เกิดความ
เท่าเทียมและเป็นธรรม 
นายอินจนัทร์ฯ  วิทยชุมุชนคนสงา่บ้าน FM ๘๘.๒๕ MHz    
(เชียงใหม)่ 
     - หน่วยงานที�จะจัดการอบรมในแต่ละระดบัควรตั �งอยู่
ในท้องถิ�นของแต่ละจังหวัดนั �นๆ ตามภมูิลาํเนาของผู้ เข้า
รับการอบรม และหลักสูตรการอบรมควรเพิ�มเ รื�องใน
ท้องถิ�นนั �น ๆ ด้วย น่าจะเป็นการเหมาะสมกว่าการจัด
อบรมเป็นภมูิภาค 
วิทยชุมุชนมลูนธิิบญุญาภรณ์  วดัโสภณาราม  FM 
๙๐.๗๕ MHz   (เชียงใหม)่ 
     - การจัดอบรมน่าจะเป็นส่วนกลาง ที�มีมาตรฐานการ
อบรมเหมือนกนั เพื�อเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั 
นางสาว คําพนั   มยรุวรรณพงศ์    (เชียงใหม่) 
     - หนว่ยงานจดัอบรมควรเป็นกลาง ควรเป็นหน่วยงาน
ภมูิภาคหรือท้องถิ�นนั �น ๆ เพื�อประหยดัคา่เดนิทาง 

นายณฐพล  จารุพนัธุ์   (เชียงใหม)่ 
     - หนว่ยงานการจดัอบรมควรเป็นกรมประชาสมัพนัธ์ 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
  ข้อ ๕ หน่วยงานที�สามารถจัดการอบรมหลักสูตรผู้

ประกาศให้กับผู้ เข้ารับการอบรมตามประกาศนี � นอกจากสํานักงานแล้ว 

จะต้องเป็นหน่วยงานที�ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการเท่านั �น  

  หนว่ยงานที�จะขออนญุาตเพื�อจดัอบรมตามวรรคหนึ�งต้อง

เป็นหน่วยงาน ดงัต่อไปนี � 

  (๑) สถาบนัอดุมศึกษาที�มีการสอนในระดบัปริญญาด้าน

นิเทศศาสตร์หรือสื�อสารมวลชน 

  (๒) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 

  (๓) หน่วยงานอื�นที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
และเหมาะสม ข้อ ๕ 

ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม (กรุงเทพฯ) 
     - การอบรมผู้ ประกาศน่าจะมอบให้สถาบันการ
ประชาสมัพนัธ์ ของกรมประชาสมัพันธ์เป็นผู้ ดําเนินการ
ต่อไป ส่วน กสทช. ก็ รับผิดชอบเฉพาะการทดสอบผู้
ประกาศ 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล    
     ๑) ร่างประกาศฯ ได้ให้ความสําคญักับ
การรักษามาตรฐานของหน่วยงานจัด
อบรมอยู่แล้ว โดยกําหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตให้สิทธิแก่หน่วยงานจัด
อบรมที�มีคณุสมบตัิตามที�กําหนดไว้ และมี
การควบคุมคุณภาพ สามารถตรวจสอบ
การดาํเนนิการของหน่วยงานจดัอบรมได้ 
     ๒) หลกัการของร่างประกาศฯ คอืต้องมี
หน่วยงานอบรมที�มีจํานวนเพียงพอและ
ทั�วถึงซึ�งอาจตั �งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ หาก
หน่วยงานจัดอบรมมีคุณสมบัติตามที�
กํ า หน ดแ ละ ไ ด้ รับสิท ธิจั ด อบร มจ า ก
คณะกรรมการ 
     ๓) สาํนกังานอาจนําความคิดเหน็ไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบตัิต่อไป 

วิทยชุมุชน ๙๐.๕๐ MHz   (เชียงใหม)่ 
      - ควรแบ่งโซนพื �นที�ในการจัดอบรม เพื�อความสะดวก
ของผู้เข้าร่วมอบรม 
นายธนรัฐ    สิทธิโน    (เชียงใหม่) / นางรําไพ  ชาวระนอง    
(อบุลราชธาน)ี 
      - สถานที�การจัดอบรมควรจะต้องมีทุกจังหวัดเพื�อ
ความสะดวกของผู้ เข้าอบรม 
จิตรสภุาฯ   (อบุลราชธาน)ี 
     - หนว่ยงานอื�น ๆ นั �น หากมคีณุลกัษณะและหลกัสตูร
ที� ผ่ า นก า ร พิ จ า ร ณ า  เ ห็น ส ม ค ว ร ดํ า เ นิน ก า ร จ า ก
คณะกรรมการแล้ว ควรที�จะได้รับ Certificate เพื�อผู้ขอรับ
ใบผู้ประกาศจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าอบรม 
และควรให้มีการประกาศให้ทราบโดยทั�วกัน ว่าหน่วยงาน
นั �น ๆ ได้รับอนญุาตให้จดัอบรมได้ 

น.ส. พนาวรรณ  สลางสงิษ์   (อบุลราชธาน)ี 
     - หน่วย งา นจัดอบรม  ขอใ ห้จัดในต่างจั งหวัด
นอกเหนือจากกรุงเทพฯ อย่างโซนตะวันออกเฉียงเหนือ 
เช่น อุบล ขอนแก่น คิดว่าบุคลากรคงมากพอสมควร 
อยากได้รับความสะดวกพอประมาณบ้าง 

 
 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
  ข้อ ๕ หน่วยงานที�สามารถจัดการอบรมหลักสูตรผู้

ประกาศให้กับผู้ เข้ารับการอบรมตามประกาศนี � นอกจากสํานักงานแล้ว 

จะต้องเป็นหน่วยงานที�ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการเท่านั �น  

  หนว่ยงานที�จะขออนญุาตเพื�อจดัอบรมตามวรรคหนึ�งต้อง

เป็นหน่วยงาน ดงัต่อไปนี � 

  (๑) สถาบนัอดุมศึกษาที�มีการสอนในระดบัปริญญาด้าน

นิเทศศาสตร์หรือสื�อสารมวลชน 

  (๒) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ 

  (๓) หน่วยงานอื�นที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
และเหมาะสม 

ข้อ ๕ 

นายชวลติ  คําเพ็ง  จ.อตุรดติถ์  (เชียงใหม)่ 
     - การทดสอบเพื�อรับบัตรผู้ ประกาศควรจัดขึ �นตาม
ภูมิภาค เพื�อกระจายไปสู่คนทําวิทยุที�สนใจ หรือผู้ที�ผ่าน
การอบรม แล้ว  หรือมากกว่านั �น แต่การสอบให้ใช้
มาตรฐานเดียวกัน เพราะบัตรผู้ ประกาศที�แต่ละคนได้
รับมานั �น  เ ป็ นค วา ม ภา ค ภู มิ ใจ ของ เ ร า ต้ อง เ ป็ น
ความสามารถของเราเอง 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล    
     ๑) ร่างประกาศฯ ได้ให้ความสําคญักับ
การรักษามาตรฐานของหน่วยงานจัด
อบรมอยู่แล้ว โดยกําหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตให้สิทธิแก่หน่วยงานจัด
อบรมที�มีคณุสมบตัิตามที�กําหนดไว้ และมี
การควบคุมคุณภาพ สามารถตรวจสอบ
การดาํเนนิการของหน่วยงานจัดอบรมได้ 
     ๒) หลกัการของร่างประกาศฯ คอืต้องมี
หน่วยงานอบรมที�มีจํานวนเพียงพอและ
ทั�วถึงซึ�งอาจตั �งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ หาก
หน่วยงานจัดอบรมมีคุณสมบัติตามที�
กํ า หน ดแ ละ ไ ด้ รับสิท ธิจั ด อบร มจ า ก
คณะกรรมการ 
     ๓) สาํนกังานอาจนําความคิดเหน็ไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบตัิต่อไป 
 

นางจิตติมา  จารุจินดา  กรมประชาสมัพนัธ์   (กรุงเทพฯ) 
     - ไม่เห็นด้วยที�จะจํากัดหน่วยงานที�จดัอบรม ควรเปิด
ให้หน่วยงานใดก็ได้จัดอบรม ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที�ทํา 
MOU กบั กสทช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
  ข้อ ๗ หนว่ยงานจดัอบรมจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัด

อบรมจากผู้ เข้ารับการอบรมได้ในอัตราที�เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที�

กําหนดไว้ในภาคผนวก ก. 

ข้อ ๗ 

นายธนรัฐ   สทิธิโน   (เชียงใหม่) 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสงูเกินไป น่าจะจัดอบรม
เป็น E-Book มาให้ฝึกฝนเองโดยไม่ต้องเสยีเงินเป็นจํานวน
มาก 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล 
     ๑) เป็นอัตราที� เหมาะสม เพราะนํา
ข้อมูลค่าใช้จ่ายมาจากหน่วยงานและ
สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ แล้วนํามาคํานวน
กําหนดอตัราดงักลา่ว 
     ๒ )  เ ป็ น อัต ร า ขั �น สู ง ที� กํ า ห น ด ใ ห้
หน่วยงานจัดอบรมสามารถเ รียกเ ก็บ
ค่าใช้จ่าย ทั �งนี � หนว่ยงานจดัอบรมอาจเก็บ
ค่าใช้จ่ายตํ�ากว่าที�กําหนดไว้ แต่จะเกินกว่า
ที�กําหนดไมไ่ด้ 

น.ส. วชิญาดา  ใจปิน   และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  
(เชียงใหม)่ 
     - เรื�องของค่าใช้จ่ายที�เหมาะสม เพราะนกัจดัรายการ
วิทยชุมุชนแต่ละสถานกี็มาก และแต่ละนกัจดัรายการเขา
ก็ไม่ได้มีคา่ใช้จา่ย จดัด้วยจิตอาสา ใจรัก เพื�อที�จะเป็น
สื�อกลางให้ความรู้ ตลอดจนสาระและความบนัเทงิให้แฟน
เพลงมคีวามสขุ 
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม 
     - เวลาในการจดัการอบรมเพื�อใช้ในการสอบขอรับบัตร
ผู้ประกาศในแต่ละขั �นสูงมากสําหรับนักจัดรายการวิทยุ
ชมุชนอยา่งพวกเรามาก ขอให้ทาง กสทช. พิจารณาอีกสกั
นิดนะคะ เพราะพวกเราทํามาตรงจุดนี �เพราะจิตอาสา  ไม่
มีคา่ตอบแทน ทําเพื�อประโยชน์สว่นรวมและชมุชน 
น.ส. ลกัขณา  วงศ์ศริิ (เชียงใหม)่ 
     - ค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่ละระดบัอาจจะสูงเกินไป
สําหรับนักจัดรายการวิทยุชุมชน ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
จากเจ้าของสถานีที�ประกอบธุร กิจมีรายได้จากการ
ประกอบการมากกว่า 
นายณฐัวฒัน์  พรหมมินทร์   (เชียงใหม)่ 
     - คา่อบรมควรลดลงกึ�งหนึ�ง 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
  ข้อ ๗ หนว่ยงานจดัอบรมจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมจากผู้ เข้ารับการอบรมได้ในอัตราที�เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที�
กําหนดไว้ในภาคผนวก ก. 

ข้อ ๗ 

จิตสภุาฯ  (อบุลราชธาน)ี 
     - ค่าใช้จา่ยในการอบรม ควรมกีารยกเว้น / ข้อยกเว้น

สาํหรับผู้ประกาศที�ยื�นขอยกเว้น เช่น พระสงฆ์ 
      - การอบรม ๓ ระดับ มีค่าใช้จ่ายสงูมาก และผู้ ผ่าน
การอบรมทั �ง ๓ ระดับไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะผ่าน
การทดสอบผู้ประกาศ 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล 
     ๑) เป็นอัตราที� เหมาะสม เพราะนํา
ข้อมูลค่าใช้จ่ายมาจากหน่วยงานและ
สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ แล้วนํามาคํานวน
กําหนดอตัราดงักลา่ว 
     ๒ )  เ ป็ น อัต ร า ขั �น สู ง ที� กํ า ห น ด ใ ห้
หน่วยงานจัดอบรมสามารถเ รียกเ ก็บ
ค่าใช้จ่าย ทั �งนี � หนว่ยงานจดัอบรมอาจเก็บ
ค่าใช้จ่ายตํ�ากว่าที�กําหนดไว้ แต่จะเกินกว่า
ที�กําหนดไมไ่ด้ 

นายพชร  ปรางค์สวุรรณ จ.ลําปาง  (เชียงใหม่) 
     - อยากให้ทกุคนที�จะมีใบผู้ประกาศได้เหมือนยคุสมัย

ของกรมประชาสมัพนัธ์ ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื�อเปิด 
โอกาสให้บคุคลทกุระดบัสามารถเข้าถงึกระบวนการต่าง ๆ 
ได้ ถ้าหากต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายจะเกิดปัญหาหรือ
ผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากมาย 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
     - ค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับนั �น เป็นค่าใช้จ่ายที�สงูมาก
เกินไป เพราะสถานีวิทยุชุมชนไม่ได้เป็นสถานีเพื�อการ
ธุ ร กิจ  จึ งอยากเ รียนผู้ ที� เ กี� ยว ข้อง นํ า ร่างประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงฯ ไปพิจารณาเสยีใหม่ 
นายจิรพนัธุ์  ตนักลุ   (เชียงใหม)่ 
     - น่าจะปรับลดราคาลงมาให้เหมาะสม กสทช. ควรมี
งบประมาณในการสนบัสนนุ 
นางสาวพชิญ์สดุา  ลาวรรณ    (อบุลราชธาน)ี 
     - คา่ใช้จ่ายสงูเกินไป 
ชมรมคนพกิารไทยใจอาสา (อบุลราชธาน)ี 
     - ควรยกเว้นค่าอบรมให้แก่ผู้พกิาร และควรจดัสถานี
อบรมที�ให้ความสะดวกแก่คนพกิาร 

 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
หมวด ๑ 

การอบรมหลักสตูรผู้ประกาศ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ส่วนที  ๒ 
หลักสตูรและวิธีการอบรม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ข้อ ๙ การอบรมหลกัสตูรผู้ประกาศตามประกาศนี � ให้มี
สามระดบั ได้แก่ 
  (๑) ระดบัต้น  
  (๒) ระดบักลาง 
  (๓) ระดบัสงู  
 

ข้อ ๙ 

นายคณาวฒุิ   กนัทพลหาญ   สมาคมวิชาชีพเกี�ยวกบัการ
อบรมภาษาไทย    (กรุงเทพฯ) 
     - การอบรมขอให้เหลอืเพยีงครั �งเดยีวแตเ่ข้มข้นแทน 
และยกเว้นค่าใช้จ่าย 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ  
เหตุผล      การอบรมตามร่างประกาศฯ 
เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
องค์ความรู้ด้านกระจายเสียงและด้าน
โทรทศัน์อย่างเทา่เทยีมกนั นายปัญญาวฒัน์  การะเวช   นครศรีธรรมราช (กรุงเทพฯ) 

     - ขอให้ลดการอบรมจาก ๓ ระดบั เป็นเพยีงระดบัเดยีว 
แต่เข้มข้นแทน 
นายณฐพล  จารุพนัธุ์    (เชียงใหม)่ 
     - การจัดอบรมหลายระดับ ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที�เยอะ
เกินไป ควรมีการจดัการอบรมเพยีงระดบัเดยีว 

นายจิรพนัธุ์  ตนักลุ   (เชียงใหม)่ 
     - อยากให้มีการอบรม ๒ ระดับ เป็นระดับมาตรฐาน 
(ต้น) ระดบัวิชาชีพขั �นสงู (ระดบัสงู) 

นาวาโท  สชุาต ิ เพชรแท้  สถานวีิทย ุF.M. ๙๑.๗๕ MHz   
(กรุงเทพฯ) 
     - การอบรม ๓ ครั �ง ควรลดเหลือเพียง ๑ ครั �ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 
  ข้อ ๑๐ ผู้สมคัรเข้ารับการอบรมตามข้อ ๙ ในแต่ละระดบั
จะต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม ดงันี � 
  (๑) มีสญัชาติไทย  
  (๒) มีอายไุม่ตํ�ากว่าสบิแปดปีบริบรูณ์ 
  (๓) ไม่เป็นผู้ มีความประพฤติเสื�อมเสีย หรือบกพร่องใน
ศีลธรรม 
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลางจะต้องมี
คณุสมบตัิอย่างใดอยา่งหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี � 
  (๑) เป็นผู้ ผ่านการอบรมระดบัต้น 
  (๒) เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื�อสารมวลชน 
(วิทย ุ- โทรทศัน์) ตั �งแตป่ริญญาตรีขึ �นไป  
  ผู้ที�ผ่านการอบรมระดบักลางมาแล้วให้มีสิทธิสมคัรเข้ารับ
การอบรมระดบัสงูได้ 

ข้อ ๑๐ 

น.ส.  คาํพนั    มยรุวรรณพงศ์      (เชียงใหม่) 
     - สญัชาต ิไม่น่ากําหนดแคส่ญัชาตไิทย เพื�อเปิดโอกาส
ให้ผู้ที�ไม่ได้ถือสญัชาติไทยด้วย เพราะมนีกัข่าวตา่งชาติ
เยอะมาก 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล  เนื�องจากหากผู้เข้ารับการอบรมมี
อายทุี�แตกต่างกนัจะเป็นปัญหาต่อวิทยากร
ในการจัดอบรม จึง เห็นสมควรจัดใน
หลักสูตรเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน
ต่อไป 

นายปัญญาวฒัน์  การะเวช   นครศรีธรรมราช    
(กรุงเทพฯ) 
     - คณุสมบตัิผู้ มีสทิธิสอบ ขอให้แก้ (ร่าง) เอื �อให้กบัเด็ก
และเยาวชน 
พระปลดับญุร่วม  บญุญมโน   สถานีวทิยกุระพทุธศาสนา
แหง่ชาต ิ เฉลมิพระเกียรต ิพทุธมณฑล  (กรุงเทพฯ) 
     - คณุสมบตัิของผู้สมคัรสอบ จํากดัที�ต้องอาย ุ๑๘ ปี 
ขึ �นไป แล้วเดก็ ๆ ที�จดัรายการหรือทาํสปอต จะไม่เปิด
โอกาสให้สอบ  เป็นการจํากดัสทิธิ 
นาย เก่ งก าจ   จ งใจ พระ  ประธา นมูลนิ ธิ เ ก่ งก าจ
โหราศาสตร์   (กรุงเทพฯ) 
     - คุณสมบัติด้านอายุนั �นข้าพเจ้าเห็นว่ามีผู้ ประกาศ
หลายสถานี เป็นเยาวชน  ควรลดอายุลงเ พื�อความ
ครอบคลมุถึงกลุม่ผู้ประกาศรุ่นเยาว์ด้วย 
นายอดลุย์  ตานนั    (กรุงเทพฯ) 
     - เป็นการปิดกั �น เดก็-เยาวชน เกินไป เพราะไม่เข้ากบั
หลกัสตูรการพฒันาคนของแผนพฒันาประเทศ เพื�อเตรียม
ความพร้อม คน-เตรียมเยาวชน สูป่ระชาคมอาเซียน 

 
 
 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 
  ข้อ ๑๐ ผู้สมคัรเข้ารับการอบรมตามข้อ ๙ ในแต่ละระดบั
จะต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม ดงันี � 
  (๑) มีสญัชาติไทย  
  (๒) มีอายไุม่ตํ�ากว่าสบิแปดปีบริบรูณ์ 
  (๓) ไม่เป็นผู้ มีความประพฤติเสื�อมเสีย หรือบกพร่องใน
ศีลธรรม 

ข้อ ๑๐ 

นางสาวพชิญ์สดุา ลาวรรณ    (อบุลราชธาน)ี 
     - นา่จะเปิดโอกาสให้แก่เด็กที�มีอายตุํ�ากวา่ ๑๘ ปี ได้
สอบได้ด้วย 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ  
เหตผุล  เนื�องจากหากผู้เข้ารับการอบรมมี
อายทุี�แตกตา่งกนัจะเป็นปัญหาตอ่วิทยากร
ในการจดัอบรม จงึเหน็สมควรจดัอบรมใน
หลกัสตูรเฉพาะสาํหรับเด็กและเยาวชน 

น.ส. พรพนาวรรณ    สลางสิงษ์  (อบุลราชธาน)ี 
     - อายนุ่าจะตั �งแต ่๑๕ ปีขึ �นไป แต่มีข้อแม้วา่จะต้องอยู่
ในความดแูลของสถานี 

นายทนงศกัดิb  สขุะนินทร์ 
     - หากมีอายตุํ�ากว่าสบิแปดปี ต้องมีหนงัสอืยินยอมจาก
ผู้ปกครอง  เนื�องจากการอบรมหลกัสตูรผู้ประกาศนั �นเป็น
การศกึษาอย่างหนึ�ง ซึ�งเด็กไมค่วรถกูจํากดัสทิธิbหรือรอน
สทิธิbที�จะได้โอกาสรับการอบรมและทดสอบนี � ซึ�งในอดตี
สมยักรมประชาสมัพนัธ์ก็ไม่เคยจํากดัอาย ุและมีเยาวชน
มากมายที�ได้รับผ่านหลกัสตูรผู้ประกาศ ซึ�งแสดงวา่อายุ
ไม่ใช่คณุสมบตัขิองผู้ที�เข้าอบรม 
นายอดลุย์   ตานนั    (กรุงเทพฯ) 
     - ควรมีรายละเ อียดประกอบ ตีความให้ชัด เจน
ข้อบกพร่องในศีลธรรม จะเอาบุคคลกรหรือหน่วยงานใด
วดัในเรื�องนี � 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลางจะต้องมี
คณุสมบตัิอย่างใดอยา่งหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี � 
  (๑) เป็นผู้ ผ่านการอบรมระดบัต้น 
  (๒) เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื�อสารมวลชน 
(วิทย ุ- โทรทศัน์) ตั �งแตป่ริญญาตรีขึ �นไป  
  ผู้ที�ผ่านการอบรมระดบักลางมาแล้วให้มีสิทธิสมคัรเข้ารับ
การอบรมระดบัสงูได้ 

ข้อ ๑๑ 
พระครูศรีสกุา, ณรงค์ แผลงศร    (อบุลราชธาน)ี 
     - อยากให้พิจารณาประสบการณ์ ๓ ปีขึ �นไปแทน
ปริญญาตรี ได้หรือไม่ 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ  
เหตผุล  
     ๑) เนื�องจากร่างประกาศฯ ได้กําหนด
เนื �อหาครอบคลุมตามที�ผู้ แสดงความ
คิดเหน็แล้ว 
     ๒) ผู้ แสดงความคิดเห็นเข้าใจผิดใน
เนื �อหาของร่างประกาศฯ 
      ๓) การอบรมเป็นการเพิ�มองค์ความรู้
เพื�อให้ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ ในกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ส่วนการ
ทดสอบเพื�อขอรับบัตรผู้ประกาศ เป็นการ
ประเมินทักษะการใช้เสียงผ่านสื�อของผู้
ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 

ข้อ ๑๑ 
(๒) 

นางจิตสภุา   ฤทธิพลนั  (อบุลราชธาน)ี 
     - ควรกําหนดผู้ เข้ารับการอบรมในข้อ ๑๑ (๑) ให้
ชัดเจนว่าใครเข้าอบรมได้และใครที�ถือว่าเป็นผู้ที�ผ่านการ
อบรมในระดบัต้นแล้ว 
นายธีรัญญ์  ไพโรจน์องัสธร  กรรมการผู้จดัการ
บริษัทสเปค โมเดิร์นเทรด จาํกดั 
     - เห็นด้วยที�ระบุว่าผู้ เข้ารับการอบรม จะต้องสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาฯ แต่น่าจะใช้คําว่า “หรือ ผ่าน
การอบรมด้านสื�อสารมวลชน /มีประสบการณ์วิชาชีพด้าน
สื�อสารมวลชน ระบจุํานวนปี” เพื�อเป็นการเปิดช่องทางการ
พฒันาบคุลากรให้มากยิ�งขึ �น 
นายณฐพล จารุพนัธุ์    (เชียงใหม่) 
     - ในกรณีผ่านการศึกษาในระดับอุดมศึก ษาใน
สาขาวิชาเฉพาะแล้ว ไม่ต้องอบรมตามขั �นตอน ให้สอบ
บตัรผู้ประกาศไปเลย 
น.ส. คาํพนั   มยรุวรรณพงศ์    (เชียงใหม่) 
     - ผู้สมคัรเข้าอบรมในระดบักลางไม่ควรจํากัดสําหรับผู้
ที�จบปริญญาตรี เพราะผู้ ที�มีความรู้ความสามารถด้าน
สื�อสารมวลชนบางคนก็ไม่ได้จบปริญญาตรีก็ควรได้เข้า
อบรมในระดบักลางเลย 
น.ส. ยพุา   มยรุวรรณพงศ์    (เชียงใหม)่ 
     - ไม่ควรกําหนดเฉพาะด้านสื�อสารมวลชน ควรจะเปิด
กว้างให้สาขาอื�นที�มีความสามารถเข้าอบรมได้ 



 
 
 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลางจะต้องมี
คณุสมบตัิอย่างใดอยา่งหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี � 
  (๑) เป็นผู้ ผ่านการอบรมระดบัต้น 
  (๒) เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื�อสารมวลชน 
(วิทย ุ- โทรทศัน์) ตั �งแตป่ริญญาตรีขึ �นไป  
  ผู้ที�ผ่านการอบรมระดบักลางมาแล้วให้มีสิทธิสมคัรเข้ารับ
การอบรมระดบัสงูได้ 

ข้อ ๑๑ 
(๒) 

นายอภิวิชญ์  ทิพย์รัตน์   ชมรมสื�อสารสร้างสรรค์ไทย    
(กรุงเทพฯ) 
     - การกาํหนดระดบัการศกึษาปริญญา เป็นการจํากดั

สทิธิผู้จะมาสอบผู้ประกาศ เพราะวิทยชุมุชนสว่นใหญ่เป็น

ปราชญ์ชาวบ้านที�มาจดัรายการ 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ  
เหตผุล  
     ๑) เนื�องจากร่างประกาศฯ ได้กําหนด
เนื �อหาครอบคลุมตามที�ผู้ แสดงความ
คิดเหน็แล้ว 
     ๒) ผู้แสดงความคิดเห็นเข้าใจผิดใน
เนื �อหาของร่างประกาศฯ 
      ๓) การอบรมเป็นการเพิ�มองค์ความรู้
เพื�อให้ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ ในกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ส่วนการ
ทดสอบเพื�อขอรับบัตรผู้ประกาศ เป็นการ
ประเมินทักษะการใช้เสียงผ่านสื�อของผู้
ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 

นาวาโท  สชุาติ  เพชรแท้ สถานีวิทย ุF.M. ๙๑.๗๕ MHz   
(กรุงเทพฯ) 
     - ให้ตดั “ผู้ สําเร็จการศกึษา... ตั �งแตป่ริญญาตรีขึ �นไป” 
ออก เพื�อเปิดโอกาสให้กว้างมากขึ �น 

น.ส. พรพนาวรรณ  สลางสงิษ์   (อบุลราชธาน)ี 
     - อยากให้เปลี�ยนเป็นปริญญาตรีทกุสาขา หรือ ผู้ที�มี
ประสบการณ์ด้านการจดัรายการมาแล้ว 

ม.ล. เทพฉตัร  สวสัดิวฒัน์   (กรุงเทพฯ) 
     - การจํากดัระดบัการศกึษา ไม่ควรจํากดัอยูเ่ฉพาะใน
ระดบัปริญญาตรี และจาํกดัเฉพาะในสาขาสื�อสารมวลชน 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ สมัครเข้ารับการอบรมระดับกลางจะต้องมี
คณุสมบตัิอย่างใดอยา่งหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี � 
  (๑) เป็นผู้ ผ่านการอบรมระดบัต้น 
  (๒) เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื�อสารมวลชน 
(วิทย ุ- โทรทศัน์) ตั �งแตป่ริญญาตรีขึ �นไป  
  ผู้ที�ผ่านการอบรมระดบักลางมาแล้วให้มีสิทธิสมคัรเข้ารับ
การอบรมระดบัสงูได้ ข้อ ๑๑ 

(๒) 

จิตรสภุาฯ   (อบุลฯ) /  ม.ล. เทพฉตัร  สวสัดิวฒัน์  
(กรุงเทพฯ) 
     - ควรอนุญาตให้ผู้ ที�เรียนจบสาขาวิชาสื�อสารมวลชน 
วิทยุ-โทรทัศน์  ตั �งแต่ป ริญญาตรีขึ �นไป  สามารถใช้  
Transcript  เป็นหลกัฐานเข้ารับการทดสอบเพื�อรับบตัรผู้
ประกาศได้เลย โดยไม่จําเป็นต้องอบรมก่อน (อย่างไรก็ดี 
หากผู้ ที� เ รียนจบสาขาวิชาดังกล่าว ต้องการจะอบรม 
อาจจะเป็นเพราะจบมานานแล้ว หรือยงัไม่มีความมั�นใจ 
อยากอบรมเพิ�ม ก็สามารถเข้าอบรมได้เช่นเดียวกัน) เข้า
รับการอบรมเพื�อเข้ารับการทดสอบ ในขณะเดียวกันก็ควร
ให้มกีารอบรมใหม่ตั �งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ �นไป น่าจะเป็น
การสร้างองค์ความรู้และ พฒันาวงการผู้ประกาศที�ยั�งยืน
กว่าพฒันาหลักสูตรผู้ประกาศร่วมกับสถาบันการศึกษา 
เพื�อสร้างผู้ ประกาศรุ่นใหม่  และอยากให้วางหน้าที�
หลกัสตูรการอบรมไปในลักษณะการเปิดโอกาสให้คนที�
ไม่ได้ศกึษามาโดยตรงได้มีโอกาส 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ  
เหตผุล  
     ๑) เนื�องจากร่างประกาศฯ ได้กําหนด
เนื �อหาครอบคลุมตามที�ผู้ แสดงความ
คิดเหน็แล้ว 
     ๒) ผู้แสดงความคิดเห็นเข้าใจผิดใน
เนื �อหาของร่างประกาศฯ 
      ๓) การอบรมเป็นการเพิ�มองค์ความรู้
เพื�อให้ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ ในกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ส่วนการ
ทดสอบเพื�อขอรับบัตรผู้ประกาศ เป็นการ
ประเมินทักษะการใช้เสียงผ่านสื�อของผู้
ประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 
  ข้อ ๑๒ การจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในแต่ละ
ระดบั จะต้องมีการอบรมตามหลกัสตูรและวิธีการที�กําหนดในภาคผนวก ก. 
เป็นอย่างน้อย  
  ผู้ที�ผ่านการอบรมในแต่ละระดบัจะได้รับประกาศนียบตัร
จากหน่วยงานจดัอบรม โดยมีรูปแบบตามที�กําหนดในภาคผนวก ก. 

ข้อ ๑๒ 

นายอดลุย์  ดานนั   (เชียงใหม)่ 
     - เท่าที�ดหูลกัสตูรในการอบรม เป็นไปได้มั �ยที�จะนํามา
รวมกัน ให้เสร็จภายใน ๓ – ๕ วัน กําลงัดี และอยากให้
เน้นเรื�องการฝึกปฏบิตัิมากกว่า เพราะในสว่นของทฤษฏีที�
เกี�ยวกบักฎ ระเบียบต่าง ๆ สามารถจดัทําเป็นคู่มือได้ 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล   
      ๑) การอบรมตามร่างประกาศฯ เป็น
การเปิดกว้างให้ทกุคนมีโอกาสเข้าถึงและ
เพิ�มพูนองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 
     ๒) สาํนกังานอาจนําความคิดเห็นไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบตัิ 
 

ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม 

     - หากทางสํานักงาน กสทช. จะจัดหานักวิชาการ 
ผู้ เชี�ยวชาญ ในแต่ละหลกัสตูร มาเป็นวิทยากรให้ได้ ก็จะ
เป็นการบีบต้นทนุในการจดัอบรมให้น้อยลง 
นายณฐพล  จารุพนัธ์   (อบุลราชธาน)ี 
     - ในการอบรม ควรจะเน้นเรื�องการใช้เสียงที�ถกูต้อง จะ
ทําให้ทกุสถานีมีการใช้เสียงอย่างถกูต้อง 
นายวิชยั  สามทนั   (อบุลราชธาน)ี 
     - การอบรม ควรจะจัดอบรมในแต่ละจังหวัด นําเอา
อาจารย์หรือผู้ที�ใช้ภาษาไทยชัดมาจัดอบรมผู้ที�สนใจจัด
รายการ 
นายนิพนธ์  ปานคินทร์  (อบุลราชธาน)ี 
     - การอบรมเบื �องต้น อย่างน้อยต้องไม่ตํ�ากว่า ๓ วัน 
ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและการพดู และความรู้
เกี�ยวกับกิจการกระจายเสียงวิทยุ-โทรทัศน์ และความรู้
เบื �องต้นเกี�ยวกบักฎหมายของการโฆษณา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 
  ข้อ ๑๒ การจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในแต่ละ
ระดบั จะต้องมีการอบรมตามหลกัสตูรและวิธีการที�กําหนดในภาคผนวก ก. 
เป็นอย่างน้อย  
  ผู้ที�ผ่านการอบรมในแต่ละระดบัจะได้รับประกาศนียบตัร
จากหน่วยงานจดัอบรม โดยมีรูปแบบตามที�กําหนดในภาคผนวก ก. 

ข้อ ๑๒ 

นายนิพนธ์  ปานคินทร์  (อบุลฯ) /  น.ส. ศุภจิรา  ทองศรี  
(กรุงเทพฯ) 
     - ในการจดัอบรมผู้ประกาศเป็นเรื�องที�ดีและชื�นชม แต่
สําหรับนักจัดรายการที�เป็นของวิทยุชุมชนที�ทํางานเพื�อ
สังคมและชุมชน อยากจะเสนอ เรื�องการจัดอบรมที�ใช้
เวลาในการอบรมนานเกินไป 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล   
      ๑) การอบรมตามร่างประกาศฯ เป็น
การเปิดกว้างให้ทกุคนมีโอกาสเข้าถึงและ
เพิ�มพูนองค์ความรู้ในวิชาชีพด้านกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ 
     ๒) สาํนกังานอาจนําความคิดเหน็ไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ

นายวีระศกัดิb  คณุสงิห์  (อบุลราชธาน)ี 
     - ระยะเวลาในการอบรม ใช้เวลาหลายวนัเกินไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
               ข้อ ๑๓ ให้สาํนกังานมีหน้าทีในการดําเนินการทดสอบผู้ที�ประสงค์จะ
ขอรับบตัรผู้ประกาศตามประกาศนี � 
                            ในกรณีที�คณะกรรมการเห็นสมควรหรือเมื�อมีความพร้อม 
คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานอื�นรับผิดชอบจัดการ
ทดสอบเพื�อรับบตัรผู้ประกาศด้วยก็ได้ โดยการจดัการทดสอบให้ปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศนี � 
                            การดําเนินทดสอบตามวรรคหนึ�ง คณะกรรมการอาจ
แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อทําหน้าที�ทดสอบผู้ที�ปะสงค์จะขอรับบตัรผู้ประกาศก็
ได้ โดยให้คณะทํางานดงักล่าวได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี �ยประชุมตามข้อ 
๑๔ (๒) และวรรคสองของระเบยีบคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายของคณะอนกุรรมการและคณะทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อ ๒ 
และข้อ 

๓ 

สาํนกังานกสทช. 
 
    - เพื�อให้การกําหนดค่าตอบแทนของคณะทํางานเป็นไป
โดยถกูต้องตามดลุยภาพ จงึเหน็สมควรแก้ไขข้อ ๑๓ วรรค
สาม ดงันี � 
    “  ก า รดํ า เ นิ น ก า ร ท ด ส อบ ต า ม ว รร ค ห นึ ง 

คณะกรรมการอาจแต่งตั 7งคณะทํางานเพื อทําหน้าที 

ทดสอบผู้ ที ประสงค์จะขอรับบัตร  ผู้ประกาศก็ได้ 

โดยให้คณะทาํงานดงักล่าวได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี 7ย

ประชุมตามหลักเกณฑ์เกี ยวกบัการจ่าย ค่าตอบแทน 

และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

ที คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตกิาํหนด” 

 

- แก้ไข ตามความเห็นที�ประชุม กสท. ครั �ง
ที� ๔๖/๒๕๕๕ เมื�อวันที� ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
หมวด ๒ 

การทดสอบเพื อรับบัตรผู้ประกาศ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ข้อ ๑๖ บัตรผู้ประกาศให้มีอายุคราวละสามปี นับแต่วัน

ออกบตัร 

  ในกรณีที�บัตรผู้ ประกาศตามวรรคหนึ�งหมดอายุ ให้

ดําเนินการยื�นขอรับบัตรผู้ ประกาศใหม่ภายในหกสิบวันก่อนวันที�บัตรผู้

ประกาศเดิมหมดอายุ โดยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการออกบตัรผู้ประกาศ

ฉบบัใหม่จํานวนสองร้อยบาท 

  ในกรณีที�ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนดตาม

วรรคสอง ผู้ขอรับบตัรผู้ประกาศฉบบัใหม่จะต้องชําระค่าปรับในอตัราร้อยละ

สองตอ่เดือนของค่าใช้จ่ายที�ต้องชําระ โดยเศษของเดอืนให้คิดเป็นหนึ�งเดือน 

 

ข้อ ๑๖ 

นายปัญญาวฒัน์  การะเวช  จ. นครศรีธรรมราช 
 (กรุงเทพฯ) 
     - บตัรผู้ประกาศควรขยายอายจุาก ๓ ปี เป็น ๕ ปี  และ
ขอให้ระบกุารทดสอบภาษาถิ�นในประกาศฉบบันี �เลย 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล 

      ๑) เป็นระยะเวลาที�เหมาะสมแล้ว ทั �งนี � 
เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายในการ
กําหนดเงื�อนไขของของการออกใบอนญุาต 
/ ต่อใบอนญุาต 

น.ส. ศภุจิต   ทองศรี  (เชียงใหม)่ 
     - ระยะเวลาหมดอายบุตัรของ กสทช. เป็น ๕ ปี 
     - อยากให้กําหนดเป็นอายุบตัร ของแต่ละระดับแทน
การออกเพียง ๑ ใบ เช่น ๑.ระดับต้น มีอายุบัตร ๑ ปี ๒.
ระดบักลาง มีอายบุตัร ๓ ปี ๓.ระดบัสงู มีอายบุตัร ๕ ปี 
นายธนรัฐ  สทิธิโน / นายณฐัวฒัน์  พรหมมินทร์
(เชียงใหม)่ / น.ส. พรพนาวรรณ   สลางสงิษ์  
(อบุลราชธาน)ี 
     - บตัรผู้ประกาศให้มีอายคุราวละ ๕ ปี 
นายจิรพนัธุ์   ตนักลุ   (เชียงใหม)่ 
     - ควรมีการต่ออายบุตัรทกุ ๆ ๑ ปี 
นางจติสภุา  ฤทธิพลนั   (อบุลราชธาน)ี 
     - การกาํหนดการต่ออายบุตัร ๖๐ วนั นั �นอยากให้มีการ
ยืดหยุ่น เหมือนกรณีของบตัรประชาชน 
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม  (อบุลราชธาน)ี 
     - อายขุองบตัรผู้ประกาศควรมคีราวละ ๔ ปี และอบรม
ขั �นต้นก็สามารถสอบบตัรผู้ประกาศได้เลย 
น.ส. ศภุจิรา  ทองศรี   (กรุงเทพฯ) 
     - อายขุองใบผู้ประกาศ อยากจะให้มีการตอ่ทกุ ๆ ๕ ปี 
และไม่ต้องเสยีคา่ใช้จ่าย 

 



ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 

  ข้อ ๑๗ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เพิกถอนบัตรผู้

ประกาศได้ในกรณีดงัต่อไปนี � 

  (๑) ขาดคุณสมบัติตามที�กําหนดในข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ 

แล้วแต่กรณี 

  (๒) ผู้ ได้รับบัตรผู้ประกาศกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายว่า

ด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ และกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื�นความถี�และกํากบัการ

ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 

  (๓) ผู้ ได้รับบตัรผู้ประกาศกระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานทาง

จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ทั �งนี � ให้นําความเห็นขององค์กร

ควบคมุการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มา

พิจารณาประกอบด้วย 

ข้อ ๑๗ 

สถานีวิทย ุอสมท. 
     - ผู้ที�ได้รับบัตรผู้ประกาศ หากฝ่าฝืนจริยธรรมควรมี

การแจ้งหน่วยงานที�สง่สอบ 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตุผล  สํานักงานนําความคิดเห็นไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบตัิ 

นายนิพนธ์  ปานคินทร์  (อบุลราชธาน)ี 
     - ต้องให้ผู้ ทรงคณุวุฒิที�เกี�ยวข้องคัดกรองออกบตัรผู้

ประกาศให้ 
นางจติสภุา  ฤทธิพลนั   (อบุลราชธาน)ี 
     - ควรเพิ�มเติมคําว่า “และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง” ซึ�ง
เป็นการพิจารณาเพื�ออนาคต อาจมีกฎหมายด้านอื�น ด้าน
สื�อฯ ที�เกี�ยวข้อง เป็นการเปิดช่องทาง ให้คณะกรรมการ
พิจารณาได้ นอกจากกฎหมายที�ได้ระบไุว้ในข้อ (๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ มติที ประชุม 
 

บทเฉพาะกาล 
- - - - - - - - - - -  

  ข้อ ๑๙ ผู้ที�ได้รับหรือเคยได้บตัรผู้ประกาศจากสาํนกังาน 

หรือบตัรรับรองเป็นผู้ประกาศจากกรมประชาสมัพนัธ์ สํานกันายกรัฐมนตรี

อยู่ในวนัที�ประกาศฉบบันี �ใช้บงัคบั ให้ถือเป็นผู้ ผ่านการทดสอบเพื�อรับบตัรผู้

ประกาศตามประกาศนี � โดยผู้ได้รับบตัรดงักลา่วจะขอให้สาํนกังานออกบตัรผู้

ประกาศตามประกาศนี �แทนก็ได้   

  การออกบตัรผู้ประกาศตามวรรคหนึ�งให้มีอายตุามสทิธิที�
ได้รับบตัรผู้ประกาศเดิม และให้ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
ข้อ ๑๖ 

ข้อ 
๑๙ 

ที�ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  ครั �งที� ๑๓/
๒๕๕๕ เมื�อวนัพฤหสับดีที� ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ 
     - ตัดวรรคสองออกทั �งหมด และให้เพิ�มคําว่า “และให้
ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามข้อ ๑๖” 

- แก้ไข ตามมติที�ประชุมคณะอนกุรรมการ
พัฒนาบุคลากรฯ ครั �งที� ๑๓/๒๕๕๕ เมื�อ
วนัพฤหสับดีที� ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
ภาคผนวก ก 

รายละเอยีดหลักสตูรการอบรมผู้ประกาศ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เรื อง การอบรมและทดสอบเพื อรับบัตรผู้ประกาศ 

ในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

-------------------------------- 

๑. หลักสตูรการอบรม 

 ๑.๑ การอบรมระดบัต้น  
  หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้ เข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรระดบัต้นไม่น้อยกว่าจํานวน ๓ วนั ซึ�งประกอบด้วยหมวด
วิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดงันี � 
  ๑) หมวดวิชาความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์   จํานวน ๓ ชั�วโมง 
  ๒) หมวดวิชากฎหมายที�เกี�ยวข้อง (การประกอบกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์)  จํานวน ๔ ชั�วโมง 
   (๑) กฎหมายที�ต้องรู้  จํานวน ๓ ชั�วโมง 
   (๒) สิทธิผู้บริโภค  จํานวน ๑ ชั�วโมง 
  ๓) หมวดวิชาการพฒันาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์   จํานวน ๔ ชั�วโมง 
   (๑) รูปแบบการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์  จํานวน ๑ ชั�วโมง 
   (๒) เทคนิคการจัดรายการประเภทต่าง ๆ  จํานวน ๓ 
ชั�วโมง 

/ ๔) หมวดวิชา ... 

ข้อ ๑ 

นาวาโท  สชุาต ิ เพชรแท้  สถานวีิทย ุF.M. ๙๑.๗๕ MHz  
(กรุงเทพ) 
     - ควรตัดวิชาประกอบออก และเพิ�มชั�วโมงการใช้
ภาษาไทยให้มากขึ �น เพราะใช้ในการทดสอบ 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตุผล   บคุลากรด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์มิได้ถูกจํากัด
เฉพาะผู้ ที�จบทางด้านนิเทศศาสตร์หรือ
วารสารศาสตร์เท่านั �น จึงต้องเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่บคุลากรที�เข้าสูว่ิชาชีพใน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ 

นายณฐพล  จารุพนัธุ์    (เชียงใหม)่ 

     - หลกัสตูรควรต้องเน้นเรื�องการใช้ภาษาที�ถกูต้องตาม
ราชบณัฑิต เป็นหลกั และการอบรมต้องเน้นเรื�องการพดู 
การออกเสียงภาษาไทยที�ถกูต้อง 
วิทยชุมุชน ๙๐.๕๐ MHz    (เชียงใหม)่ 
     - การอบรมมากเกินไปควรจัดให้กระชับ เพราะบาง
เรื�องผู้ เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาได้เอง ควรเน้นที�
ประสบการณ์ของการดําเนินอาชีพผู้ประกาศที�เคยประสบ
มาแล้วและพฒันาให้ดีขึ �น 

นายจิระศกัดิb  คณุสงิห์  (อบุลราชธาน)ี 
     - ควรเพิ�มหลกัสตูรในการอบรมด้านการพูด คําพูด รู้
หลักการระเบียบกฎเกณฑ์ กฎหมาย และการพูดที�ไม่
ละเมิดสิทธิผู้ อื�น 
น.ส. คาํพนั   มยรุวรรณพงศ์    (เชียงใหม่) 
     - ควรมีการเปิดการอบรมผู้ประกาศข่าวแยกเป็นแต่ละ
สาขาโดยตรง เช่น ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ 
เป็นต้น และให้มีการให้ความรู้รอบตัวเกี�ยวกับประเทศ
ต่างๆเพื�อให้รู้เท่าทนัโลก  เพิ�มหลกัสตูรเกี�ยวกับผู้ประกาศ
ในภมูิภาคเพื�อเสริมความรู้ในแตล่ะท้องถิ�น 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
  ๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์  จํานวน ๔ ชั�วโมง 
   (๑) บทบาทสื�อต่อความรับผิดชอบในสงัคม  จํานวน ๑ 
ชั�วโมง 
   (๒) คุณธรรม จริยธรรมและความน่าเชื�อถือของสื�อ 
จํานวน ๓ ชั�วโมง 
  ๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา   จํานวน ๓ ชั�วโมง 
   (๑) การใช้ภาษาอย่างไรให้สื�อสารสําเร็จ  จํานวน ๑ ๑/๒ 
ชั�วโมง 
   (๒) ทักษะการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสาร   จํานวน ๑ ๑/๒ 
ชั�วโมง 

 ๑.๒ การอบรมระดบักลาง 
  หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้ เข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรระดบักลางไม่น้อยกว่าจํานวน ๔ วนั ซึ�งประกอบด้วยหมวด
วิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดงันี � 
  ๑) หมวดวิชาความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์  จํานวน ๓ ชั�วโมง 
   - ความรู้เกี�ยวกับเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองกับสื�อใน
บริบทของประชาสงัคมอาเซียน จํานวน ๓ ชั�วโมง 
  ๒) หมวดวิชากฎหมายที�เกี�ยวข้อง  
   (การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์)  
   (๑) สิทธิของสื�อในการสื�อสารและการประกอบการ  
จํานวน ๑ ๑/๒  ชั�วโมง 
   (๒) สิทธิและหน้าที�ของพลเมืองจํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 

/ ๓) หมวดวิชาการพฒันา ...  

 

  



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
  ๓) หมวดวิชาการพฒันาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์  จํานวน ๖ ชั�วโมง 
   (๑) ทกัษะของผู้ดําเนินรายการ จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
   (๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ  จํานวน ๓ 
ชั�วโมง 
   (๓) เทคโนโลยใีนอนาคต  จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
  ๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์   จํานวน ๘ ชั�วโมง 
   (๑) การสื�อสารเพื�อการพฒันา  จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
   (๒) การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม จํานวน ๓ ชั�วโมง 
   (๓) จิตวิทยาสงัคม  จํานวน ๒ ชั�วโมง 
   (๔) สื�อกบัความน่าเชื�อถือในสงัคม  จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
  ๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา  จํานวน ๔ ชั�วโมง 
   (๑) ทกัษะการใช้ภาษาเพื�อการสื�อสาร  จํานวน ๑ ชั�วโมง 
   (๒) เทคนิคการใช้เสียงจัดรายการ/อ่านข่าว  จํานวน ๓ 
ชั�วโมง 

 ๑.๓ การอบรมระดบัสงู  
  หน่วยงานจัดอบรมจะต้องจัดให้มีการอบรมแก่ผู้ เข้ารับการ
อบรมในหลกัสตูรระดบัสงูไม่น้อยกว่าจํานวน ๓ วนั ซึ�งประกอบด้วยหมวด
วิชาอบรม ๕ หมวดวิชา ดงันี � 
  ๑) หมวดวิชาความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์  จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
   - ความรู้ด้านยทุธศาสตร์เชิงรุก ASEAN  จํานวน ๑ ๑/๒ 
ชั�วโมง 

/ ๒) หมวดวิชากฎหมาย ... 

 

  



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
  ๒) หมวดวิชากฎหมายที�เกี�ยวข้อง (การประกอบกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์)   จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
   - ความรู้เกี�ยวกบั กสทช. กบัสื�อ  จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
  ๓) หมวดวิชาการพฒันาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์  จํานวน ๔ ๑/๒ ชั�วโมง 
   (๑) ๑๐ แนวโน้มโลกด้านสื�อสารมวลชน  จํานวน ๓ 
ชั�วโมง 
   (๒) บริการธุรกิจสื�ออย่างมืออาชีพ  จํานวน ๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
  ๔) หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์   จํานวน ๗ ๑/๒ ชั�วโมง 
   (๑)  สื�อกับการกํากับดูแลตนเอง  (Self-Regulation) 
จํานวน ๓ ชั�วโมง 
   (๒) สิทธิและหน้าที�ของพลเมืองและผู้ บริโภค จํานวน  
๑ ๑/๒ ชั�วโมง 
   (๓) ดําเนินรายการสร้างสรรค์สงัคม  จํานวน ๓ ชั�วโมง 
  ๕) หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา   จํานวน ๓ ชั�วโมง 
   ความรู้เกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบเพื�อรับ
บตัรผู้ประกาศ  จํานวน ๓ ชั�วโมง 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
 
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 
 หน่วยงานจัดอบรมสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแต่
ละระดบัจากผู้ เข้ารับการอบรมได้ ดงันี �  
 ๖.๑ การอบรมระดบัต้น   คนละไม่เกิน  ๔,๐๐๐.-บาท 
 ๖.๒ การอบรมระดบักลาง   คนละไม่เกิน  ๕,๐๐๐.-บาท 
 ๖.๓ การอบรมระดบัสงู    คนละไม่เกิน  ๖,๐๐๐.-บาท 
 ทั �งนี � การจดัอบรมในแตล่ะระดบัจะมีผู้ เข้ารับการอบรมแต่ละครั �งไม่
เกินจํานวน ๑๐๐ คน 

ข้อ ๖ 

คณุมาลี   อมตานนท์  สถานีวิทยโุทรทศัน์เพื�อการศึกษา
กระทรวงศกึษาธิการ  (กรุงเทพฯ) 
     - การอบรม ๓ ระดับ ค่าใช้จ่ายสงูมาก แต่ไม่มีการ

รับประกนัว่าอบรมแล้วจะสอบผ่าน 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล 
     ๑) เป็นอัตราที� เหมาะสม เพราะนํา
ข้อมูลค่าใช้จ่ายมาจากหน่วยงานและ
สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ แล้วนํามาคํานวณ
กําหนดอตัราดงักลา่ว 
     ๒ )  เ ป็ น อัต ร า ขั �น สู ง ที� กํ า ห น ด ใ ห้
หน่วยงานจัดอบรมสามารถเ รียกเ ก็บ
ค่าใช้จ่าย ทั �งนี � หนว่ยงานจดัอบรมอาจเก็บ
ค่าใช้จ่ายตํ�ากว่าที�กําหนดไว้ แต่จะเกินกว่า
ที�กําหนดไม่ได้ และในกิจการบริการ
ชุมชนหรือกจิการที ไม่แสวงหากาํไร จะ
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื อ
ประโยชน์สาธารณะ 
 

นายคณาโชค  ตามจิตเจริญ   เลขาธิการองค์กรวชิาชีพ
สื�อมวลชนวิทยทุีวีเสรี  (กรุงเทพฯ) 
     - การอบรมที�ต้องอบรมถึง ๓ ครั �ง ค่าใช้จ่าย ๑๕,๐๐๐ 
บาท สงูมากไป และเมื�อทดสอบผู้ประกาศต้องจ่ายอีก 
๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๖,๐๐๐ บาท ตา่งจากของเดมิที� กรม
ประชาสมัพนัธ์หรือสมาคมจดั ครั �งเดียว ๓,๐๐๐ บาท 
สถานีวิทยศุนูย์ส่งเสริมปัญญาพื �นบ้านล้านนาคลื�นสบาย
สไตลศ์รีมงุเมือง FM ๙๔.๒๕ MHz   (เชียงใหม)่ 
     - ค่าใช้จ่ายสงูเกินไป 
นายอินจนัทร์ฯ  วิทยชุมุชนคนสง่าบ้าน FM ๘๘.๒๕ MHz    
(เชียงใหม)่ 
     - ค่าใช้จ่ายไม่ควรสงูเกินไป 
วิทยชุมุชน  ๙๐.๕๐  MHz   (เชียงใหม่) 
     - ค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่ควรตั �งราคาสูงจนเกินไป

เพราะดูแล้วเป็นธุรกิจมากจนเกินไป ไม่ควรเกิน ๕๐๐ 
บาทตามเศรษฐกิจพอเพียง 
นางคะนงึนิด   สิทธิโน     (เชียงใหม)่ 
     - ค่าอบรมไม่ควรเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

 
 



 
ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 

 
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 
 หน่วยงานจัดอบรมสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแต่
ละระดบัจากผู้ เข้ารับการอบรมได้ ดงันี �  
 ๖.๑ การอบรมระดบัต้น   คนละไม่เกิน  ๔,๐๐๐.-บาท 
 ๖.๒ การอบรมระดบักลาง   คนละไม่เกิน  ๕,๐๐๐.-บาท 
 ๖.๓ การอบรมระดบัสงู    คนละไม่เกิน  ๖,๐๐๐.-บาท 
 ทั �งนี � การจดัอบรมในแตล่ะระดบัจะมีผู้ เข้ารับการอบรมแต่ละครั �งไม่
เกินจํานวน ๑๐๐ คน 

 

ข้อ ๖ 

นายวีระ  เข็มเพชร   (อบุลราชธาน)ี 
     - ค่าใช้จ่ายแตล่ะระดบัควรไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตผุล 
     ๑) เป็นอัตราที� เหมาะสม เพราะนํา
ข้อมูลค่าใช้จ่ายมาจากหน่วยงานและ
สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ แล้วนํามาคํานวณ
กําหนดอตัราดงักลา่ว 
     ๒ )  เ ป็ น อัต ร า ขั �น สู ง ที� กํ า ห น ด ใ ห้
หน่วยงานจัดอบรมสามารถเ รียกเ ก็บ
ค่าใช้จ่าย ทั �งนี � หนว่ยงานจดัอบรมอาจเก็บ
ค่าใช้จ่ายตํ�ากว่าที�กําหนดไว้ แต่จะเกินกว่า
ที�กําหนดไม่ได้ และในกิจการบริการ
ชุมชนหรือกจิการที ไม่แสวงหากาํไร จะ
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื อ
ประโยชน์สาธารณะ 

 

นางรําไพ  ชาวระนอง  (อบุลราชธาน)ี 
     - ค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่ละระดับ ไม่ควรเกิน 

๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ทั �งนี � เนื�องจากมีนักจัดรายการ
วิทยุหลายคนที�มีรายได้น้อย และจัดรายการวิทยุเพื�อ
สงัคม 
นายเชิดชยั  ทองถม 
     - ถ้าการอบรมในแต่ละครั �ง มคี่าใช้จ่ายที�ไม่แพงเกินไป

ก็จะดี อยากให้กําหนดราคาค่าอบรมเอาไว้ให้ชัดเจน (ไม่
เกิน ๑,๐๐๐ บาท นา่จะดี) 

 
 

 

 

 



 

 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
ภาคผนวก ข 

การทดสอบเพื อรับบัตรผู้ประกาศ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์  

และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เรื อง การอบรมและทดสอบเพื อรับบัตรผู้ประกาศ 

ในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ 

-------------------------------- 

๑. การสมัครเข้ารับการทดสอบเพื อรับบัตรผู้ประกาศ 
 ๑.๑ การยื นใบสมคัร 
  ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจะต้องยื�นใบสมัครตามแบบแนบ
ท้ายผนวก ข. โดยให้ยื�นต่อสํานกังาน กสทช. หรือหน่วยงานที�ได้รับอนญุาต
ให้จดัการทดสอบ แล้วแต่กรณี พร้อมชําระค่าสมคัรทดสอบ 
 ๑.๒ เอกสาร และหลกัฐานประกอบการสมัคร 
  ๑) สําเนาประกาศนียบตัรการผ่านอบรมผู้ประกาศระดบัสงูจาก
หนว่ยงานจดัอบรมพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง จํานวน ๑ ฉบบั 
  ๒) รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ �ว ซึ�งแต่งกายสภุาพและถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖ เดือน นับจากวันที�สมคัรเข้ารับการทดสอบ โดยห้ามใช้รูปถ่ายที�เป็นภาพ
สแกนหรือรูปสติsกเกอร์ จํานวน ๒ รูป 

ผนวก 
ข. 

น.ส. อําพนั  มยรุวรรณพงศ์   
     - คดิว่าการสอบน่าจะแบง่เป็นระดบัจะดีกวา่ เช่น 
ระดบัท้องถิ�น ระดบัชาต ิ

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตุผล   สํานกังานอาจนําความคิดมาใช้
เป็นแนวทางปฏิบตัิ 

 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
 
 ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ 
  การสมัครเข้ารับการทดสอบแต่ละครั �ง ผู้ สมัครจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบจํานวน ๑,๐๐๐.-บาท   

ข้อ 
๑.๓ 

คณุมาลี   อมตานนท์  สถานีวิทยโุทรทศัน์เพื�อการศึกษา
กระทรวงศกึษาธิการ   (กรุงเทพฯ) 
     - ผู้สมคัรสอบเสียค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท น่าจะได้สทิธิ
สอบ ๒-๓ ครั �ง มากกว่าเสยีคา่สอบทกุครั �ง 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตุผล   เป็นอัตราที� เหมาะสม เพราะ
คณะกรรมการอาจพิจารณาให้หน่วยงาน
อื�นรับผิดชอบจดัการทดสอบเพื�อขอรับบตัร
ผู้ ประกาศได้ ซึ�งต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ 

วิทยชุมุชนมลูนิธิบญุญาภรณ์ วดัโสภณาราม FM ๙๐.๗๕  
MHz    (เชียงใหม่) 
     - ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไ ม่ ค ว ร สู ง เ กิ น ไ ป  ซึ� ง ต า ม ที� ก ร ม
ประชาสมัพนัธ์ได้เคยปฏิบัติมาแล้วนั �นดีอยู่แล้ว ๑,๐๐๐ 
บาท ในการสอบแต่ละครั �งสงูเกินไป 
นายณฐัวฒัน์ พรหมมินทร์  (เชียงใหม)่ 
     - ค่าทดสอบเพื�อขอรับผู้ประกาศควรลดลงเหลอื ๕๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อกฎหมาย ข้อ ความคิดเหน็ ความเหน็ / มติที ประชุม 
  
๒. หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 ๒.๑ เกณฑ์การทดสอบ 
  การทดสอบบตัรผู้ประกาศ คณะทํางานทดสอบจะดําเนินการ
ทดสอบผู้สมคัรเข้ารับการทดสอบ                   โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ 
ดงันี � 
  (๑) อกัขรวิธี  จํานวน ๓๐ คะแนน 
  (๒) ความถกูต้อง จํานวน ๒๐ คะแนน 
  (๓) ความชดัเจน  จํานวน ๒๐ คะแนน   
  (๔) การนาํเสนอ  จํานวน ๒๐ คะแนน  
  (๕) เสยีง  จํานวน ๑๐ คะแนน  
 ๒.๒ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 
  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ตํ�ากว่า ๕๐ คะแนน 

๓. วิธีการทดสอบ 
 ดําเนินการทดสอบ โดยการอ่านบททดสอบตามที�คณะทํางาน
ทดสอบกําหนด 

ข้อ ๒ 
และข้อ 

๓ 

น.ส. อําพนั  มยรุวรรณพงศ์   
     - วิธีการทดสอบ  ดําเนินการทดสอบโดยการอ่านบท
ทดสอบตามที�คณะทํางานทดสอบกําหนด  ๑) ไม่ทราบว่า
กรณีเป็นผู้ มีความพิการ / บกพร่องทางการมองเห็น การ
อ่านบททดสอบจะจัดให้มีอกัษรเบลล์ให้หรือไม่  ๒) ควรมี
การทดสอบไหวพริบ เพราะหลาย ๆ ครั �ง มีเหตุการณ์ไม่
คาดคิดเกิดขึ �น เช่น ใน Script เขียนผิด ผู้ประกาศควรมี
ปฏิภาณไหวพริบอ่านให้ถกูต้องด้วย 

- ยืนยนัตามร่างประกาศฯ 
เหตุผล   สํานกังานอาจนําความคิดมาใช้
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ

นายมงคล  ยองเพชร    (เชียงใหม)่ 
     - ขอแบ่งการทดสอบเป็น ๒ ภาค คือ ๑) สอบภาค

ทฤษฏี ความรู้การเป็นผู้ประกาศ ๕๐ คะแนน  ๒) ทกัษะ
การแสดงออกถึงขีดความสามารถในการอ่านข่าว ๕๐ 
คะแนน หรือ ๔๐+๖๐  เหตุผลเพราะ ๑) ทําให้มีความ
ตั �งใจที�จะฟัง ต้องจด ต้องจํา ต้องคิด และต้องลงมือทํา 
และมีจุดทําจากความตั �งใจ  ๒) เพื�อการพฒันาในการใช้
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที�ได้สมบูรณ์แบบมากยิ�งขึ �น ทั �ง
ทักษะการเขียน การจดจํา และการอ่านได้ดีขึ �น  คาดว่า
น่าจะมีผู้สอบผ่านได้มากกว่าที�ผ่าน ๆ มาในอดีต  และ
ก่อนสอบจริงควร Pre Test และเพิ�มเติมให้ เพื�อสอบผ่าน
มาก  ฝึกการอ่านข่าวหน้าไมโครโฟนอย่างเป็นธรรมชาติ 
และใช้ในชีวิตประจําวันได้ ให้ปฏิบตัิได้ในชีวิตประจําวัน  
ควรมีการติวเข้มก่อนสอบ และชี �แจงทําความเข้าใจให้
ถกูต้อง 

 


