
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
(ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 
ระหวางวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

๑ โดยท่ีเปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการกํากับ
การทดลองประกอบกิจการ เพ่ือกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๑๐) (๑๓) (๑๕) (๑๖) (๒๔) (๒๕) มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 
๑๕  มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และ
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 
๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑ 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํา
ได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑการ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ไวดังตอไปนี ้

๒ ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
....” ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกิจก

นายจรัญ เกลานพรัตน 
- เห็นควรแกไข “ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง …” เปน “ ประกาศคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียง...” 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม  เพ่ือใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๓ ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ขอ ๒ ประกาศนี้ให

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๔ ขอ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ ขอบังคับหรือ
คําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้  หรือซ่ึง
ขัด หรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน ขอ

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๕ ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“การทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท  กิจการ
บริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจ 
ดวยวิธีการทดลองออกอากาศ 

“ผูทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา 
ผูไดรับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

นายอดุลย ลือชัย 
- ขอใหนิยาม “เจาหนาท่ีเทคนิค” “เจาหนาท่ีผังรายการ” และ 
“เจาหนาท่ีธุรการ” ดวย 
น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย 
- คําวา “รายการ” หมายความวา เนื้อหา... 
เนื้อหาในคํานิยามจะหมายความรวมถึงเพลง คํากลอน ฯลฯ 
หรือไม 
ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม  เนื่องจากคํานิยามมี
ความหมายท่ีชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมแลว  
ไมจําเปนตองนิยามเพ่ิมเติม 

๒ 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ            
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕”  

“สถาน”ี หมายความวา สถานท่ีท่ีใชสําหรับทํา
การทดลองสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไมวาจะเปนการ
สงผานโครงขายของตนเองหรือของผูอ่ืนก็ตาม 

“ภาษาราชการ” หมายความวา ภาษาท่ีใช
สื่อสารในราชการ 

“รายการ” หมายความวา เนื้อหาท่ีผลิตข้ึน
เพ่ือใหบริการกระจายเสียงท่ีมิใชโฆษณา  โดยผลิตข้ึนเอง
หรือจัดหาจากผูอ่ืน 

“ผังรายการ” หมายความวา ขอมูลแสดง
รายการท่ีมีการกําหนดเวลาเพ่ือใชสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานี 

“โฆษณา ” หมายความวา โฆษณาตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และการกระทําไม
วาดวยวิธีการใดๆ ใหประชาชนไดเห็นหรือรับทราบ
สรรพคุณ คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ี
เก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือประโยชนในการ
แสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยใหรวมถึงการบริการทาง
ธุรกิจท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับการโฆษณา 

“การหารายได” หมายความวา การรับการ
สนับสนุนการประกอบกิจการของแตละประเภทการ

- เพ่ิมภาษาทองถ่ิน คือภาษาท่ีใชในทองถ่ินหรือตองการสื่อสาร
ใหกับประชาชนท่ีตองการ 
- เพ่ิมผังรายการ สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
สถานีและสถานการณ ท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑชุมชน หรือสงเสริมสินคา
ชุมชน ท่ีไมใชประเภทของธุรกิจหรือกลุมทุน (เพ่ือชวยเหลือ
ชุมชนในทองถ่ิน) 
- เพ่ิมการโฆษณา ตองประกาศวาไดรับอนุญาตการโฆษณาจาก 
อย. สคบ. เลขท่ีอนุญาตและเบอรของหนวยงานอนุญาต 
- เพ่ิมกรรมการสถานี เพ่ือกําหนด ติดตามตรวจสอบ การ
ดําเนินรายการและบริหารของสถานี เพ่ือจะชวยกํากับดูแล
กันเอง 
- เพ่ิม ใหมีคณะกรรมการ กสทช. ประจําจังหวัด 
นายอุทสฑ เกฐสิทธิ์ 
- ภาษา ควรจะกําหนดภาษาทองถ่ินดวย 
นายคเชญ ฉายศรีสินธุ 
- นิยามคําวา “บริจาค” หากเปนการรวมลงขันกันเพ่ือกอตั้ง
และดําเนินการของสถานี จะใชคําวาบริจาคไดหรือไม ในการ
แสดงรายการยื่นตอ กสทช. รายป (เพราะเขาใจวาการบริจาค
จะมาจากภายนอกองคกร ใชหรือไม) 
นายชวลิต คําเพ็ง 
- สถานี วรรคทายท่ีเขียนวา “ ไมวาจะเปนการสงผานโครงขาย
ของตนเองหรือของผูอ่ืนก็ตาม” มีความหมายเชนไร 

๓ 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

ทดลองประกอบกิจการ โดยวิธีการอุดหนุน หรือการ
บริจาค หรือการโฆษณา หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ซ่ึงมิใช
การกระทําอยางหนึ่งอยางใดท่ีมีลักษณะครอบงําการ
ประกอบกิจการ และท่ีไมขัดตอวัตถุประสงคการทดลอง
ประกอบกิจการแตละประเภท 

“การบริจาค”  หมายความวา การใหเงิน 
ทรัพยสิน หรือสิ่งอ่ืนใดแกสถานีท่ีมิใชการสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยไมมีการกําหนดเง่ือนไขการให
ซ่ึงอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เปนตน  

“การอุดหนุน” หมายความวา การใหเงิน 
ทรัพยสิน หรือสิ่งอ่ืนใดแกสถานีท่ีมิใชการสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยตองไมมีวัตถุประสงคท่ีขัดตอ
การทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน หรือการ
อุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะ แลวแตกรณี 

 “ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” หมายความวา เหตุ
ใด ๆ อันอาจเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึน และคาดหมายไดวา
เหตุดังกลาวอาจจะกอใหเกิดความเสียหายในชีวิต 
ทรัพยสิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกวาง 
และใหหมายถึงสาธารณะภัยตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวย
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยดวย 

“ผูอํานวยการสถานี” หมายความวา ผูมีหนาท่ี
ในการควบคุมดูแลการทดลองประกอบกิจการใหเปนไป

๔ 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 
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ความคิดเห็นสาธารณะ 

ตามท่ีไดรับอนุญาต และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการ
จัดรายการ การดําเนินรายการ และการใหบริการหรือสง
กระจายเสียงของสถานีใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต 

 “คณะกรรมการ ” หมายความวา  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึง
คณะกรรมการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้ 

“สํานักงาน ” หมายความวา สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

๖  ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจตาม
ประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๗  ขอ ๖ ผูทดลองประกอบกิจการจะตอง
ประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะ
โอนแกกันมิได โดยการแบงเวลาใหผูอ่ืนดําเนินรายการ
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

นายอุทัย ประทีป 
- ตามขอ ๖ อยากให กสทช. รีบจัดทําหลักเกณฑดังกลาว 
นายประเวศน ธิวัย 
- การเปลี่ยนแปลงผูทดลองประกอบกิจการควรมีการ
เปลี่ยนแปลงได ดวยเหตุความจําเปน ซ่ึงมิใชการโอนแตเปน
การเปลี่ยนโดยคณะกรรมการบริหารเพ่ือใหการบริหารมีความ
คลองตัว 
 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม  
(๑) สํานักงาน กสทช. ไดจัดทําประกาศ กสทช. เรื่อง 
การแบงเวลาใหผูอ่ืนดําเนินรายการ  พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงได
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  เม่ือวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
(๒) สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเปนสิทธิ
เฉพาะตัวจะโอนแกกันมิได 
 
 

๕ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

๘ ขอ ๗ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดระยะเวลา
ของการทดลองประกอบกิจการ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๙ ขอ ๘ ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดใหมีปาย
ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับอนุญาตใหทดลอง
ประกอบกิจการ โดยจะตองแสดงใหสาธารณชนเห็น ณ 
ท่ีตั้งดําเนินการอยางชัดเจน 

การทดลองประกอบกิจการตองกํากับใหมีการ
ประกาศชื่อสถานี คลื่นความถ่ี เวลาออกอากาศ ชื่อผู
ดําเนินรายการตามผังรายการท่ีไดแจงตอคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจาหนาท่ี และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 
ดวยภาษาราชการในชวงตนชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปท่ี
ดําเนินการออกอากาศ 

 

น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย 
- ในกรณีท่ีเปดเทป เชน เทป CD ธรรมบรรยาย จะไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ กรณีการประกาศชื่อสถานี 
คลื่นความถ่ี และอ่ืนๆ ในชวง ๓๐ นาทีถัดไปได จะสามารถ
ประกาศไดเฉพาะชวงตนชั่วโมง 
นายภีรกาญจน ไคนุนนา 
- ภาษาราชการ (ในการแจงรายการ ชื่อสถานี...) ควรจะ
อนุญาตใหมีการแจงเปนภาษาทองถ่ินไดดวย เพ่ือใหสอดคลอง
และเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาค 
นางหทัยรัศกมล เหล่ือมศรี 
- ใหมีภาษาพ้ืนเมือง หรือภาษาทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษภาษา
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว (ประกาศตนชั่วโมง) 
นางทองมวน เซ่ียงแขก 
- ภาษาถ่ินใชได เพ่ืออนุรักษภาษาตามหมูบาน จังหวัด 
น.ส. จุฑามาศ วงศศิริม่ันคง 
- ขอ ๘ หมายถึงตองดําเนินการทุก ๓๐ นาที ใชหรือไม หรือถา
รายการนั้น มีความยาวเกิน ๑ ชม. เชน ๒ ชม. จะตองประกาศ
ชื่อสถานีฯ ก่ีครั้ง 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก 
(๑) การประกาศรายละเอียดตามวรรคสอง ทุก ๓๐ 
นาที นั้น เปนการขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการรบกวนคลื่นความถ่ีของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง อาทิ กรมการบินพลเรือน 
วิทยุการบิน เปนตน และเปนกรณีท่ีตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากมีผลกระทบตอการบิน
ท้ังในประเทศและระหวางประเทศ อนึ่ง การ
กําหนดใหสถานีวิทยุกระจายเสียงตองประกาศชื่อ
สถานีและรายละเอียดอ่ืน ๆ ทุก ๓๐ นาทีนั้น เปนการ
กําหนดใหสอดคลองกับระยะเวลาการข้ึนหรือลงของ
เครื่องบินโดยเฉลี่ยของทาอากาศยานตาง ๆ ใน
ประเทศดวย 
(๒) หากตองการประกาศชื่อสถานีเปนภาษาทองถ่ิน
นั้น สามารถกระทําได เนื่องจากมิไดมีการกําหนดหาม
การประกาศดวยภาษาทองถ่ิน เพียงแตตองประกาศ
ดวยภาษาราชการในเวลาท่ีกําหนดดวย เพ่ือ ให
ประชาชนโดยท่ัวไปสามารถรับทราบและเขาใจได

๖ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
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แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

นายวิรัช สําราญ 
- ควรแกไขการขานรายละเอียดสถานีแคทุกตนชั่วโมงไมควรมี
การขานในชวง ๓๐ นาที เพราะจะถ่ีเกินไปรวมท้ังภาษาท่ีใชไม
ควรบังคับใหใชเฉพาะภาษากลาง 
นายศวกร คุมโนนอย 
- การประกาศชื่อสถานี คลื่นความถ่ี เวลาออกอากาศฯ เห็นวา
ควรประกาศในชวงตนชั่วโมงเทานั้นเพราะหากประกาศในชวง
สามสิบนาทีถัดไปดวย บางรายการบางชั่วโมงเปนเทปรายการ
ท่ีผูซ้ือชั่วโมงรายการเขาบันทึกมาจากท่ีอ่ืนจึงไมสามารถ
ประกาศไดตามขอ ๘ วรรคสอง 
เกวลี ศรีสุภา 
- ควรจะใหประกาศเฉพาะตนชั่วโมง เนื่องจากหากตองมีการ
ประกาศในชวง ๓๐ นาทีถัดไปดวยจะทําใหการนําเสนอ
รายการไมตอเนื่อง เชน รายการธรรมะ ขาว หรือรายการ
ความรูท่ีมีเนื้อหายาวติดตอกันเกินกวา ๓๐ นาที  
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช) 
- เห็นควรใหมีการประกาศตามขอ ๘ เพียงตนชั่วโมงกอนการ
ดําเนินรายการเทานั้น เพราะในกรณีท่ีเปนการเทศนาธรรม 
หรือสาระธรรมท่ีมีความยาวมากกวา ๓๐ นาที จะไมสามารถ
ประกาศในชวง ๓๐ นาทีถัดไปได เพราะจะเปนการขัดจังหวะ
รายการ ทําใหเสียอรรถรสในการฟงโดยไมมีเหตุอันควร การ
ประกาศแคตนชั่วโมงก็นาจะเพียงพอแลว ซ่ึงทุกสถานีก็ทํากัน
เปนปกติอยูแลว 
คุณจุฑารส พรประสิทธิ์  

ตรงกัน 
 

๗ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  
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กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 
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ความคิดเห็นสาธารณะ 

- การท่ีรางประกาศฯ ขอ ๘ กําหนดใหมีการประกาศชื่อสถานี 
คลื่นความถ่ี เวลาออกอากาศ ชื่อผูดําเนินรายการตามผัง
รายการท่ี และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดดวยภาษาราชการ
ในชวงตนชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปท่ีดําเนินการออกอากาศ
นั้น ไมสามารถนํามาปฏิบัติไดในความเปนจริง 
คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิต 
- เสนอใหมีการแกไขรางประกาศฯ ขอ ๘ วรรคสอง เนื่องจาก
การกําหนดใหตองประกาศรายละเอียดตางๆ ของสถานีทุกครึ่ง
ชั่วโมงยอมเปนภาระแกวิทยุชุมชนเกินสมควร เพราะวิทยุ
ชุมชนเปนกิจการท่ีไมมีรายไดจากการใหบริการ จึงไมมีกําลัง
เงินมากพอท่ีจะจางพนักงานตลอดเวลา เห็นควรท่ีจะให
ออกอากาศเปนเทปหรือถายทอดจากรายการอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนกับประชาชนในชุมชนโดยไมมีคาใชจายมากนัก 
คุณอรุณพัฒน จินตจันทรโชติ 
- เสนอใหมีการแกไขรางประกาศฯ ขอ ๘ วรรคสอง จากเดิมท่ี
กําหนดใหประกาศรายละเอียดสถานีทุกครึ่งชั่วโมง ควรปรับ
เปนทุกสามชั่วโมง 
พ.อ. เวช เกิดกล่ิน 
- การประกาศชื่อสถานี คลื่นความถ่ี ผูดําเนินรายการ ควรใช
ภาษาไทยทุกตนชั่วโมงเทานั้น สําหรับสามสิบนาทีนั้นไม
เหมาะสม เนื่องจากการออกอากาศหรือการผลิตรายการ จะ
ผลิต ๕๐ นาทีเต็มเปนสวนใหญ บางโอกาศอาจมีการผลิต
รายการ ๒๕ นาที แตชวงสามสิบนาทีก็ไมมีประกาศชื่อสถานี 
ท้ังนี้เพ่ือใหเขากับยุคสมัยใหมซ่ึงเปนหลักสากลท่ีผูประกอบการ

๘ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็นสาธารณะ 

มืออาชีพปฏิบัติกัน 
นายชวลิต คําเพ็ง 
- ควรมีการประกาศเฉพาะตนชั่วโมงก็เพียงพอแลว 

๑๐ ขอ ๙ ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการให
มีระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ 

ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยืน่แบบรบัรอง
การปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาตออายุ
การทดลองประกอบกิจการตอพนักงานเจาหนาท่ีกอน
วันท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต
ไมเกินเกาสิบวันกอนวันท่ีสิทธิในการทดลองประกอบ
กิจการเดิมสิ้นสุดลง 

การพิจารณาตออายุการทดลองประกอบ
กิจการ การขอขยายระยะเวลา การชําระคาธรรมเนียม 
ใหนําเอาบทบัญญัติในหมวด ๑ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน             
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม 

พระครูสิริพัฒนนิเทศก 
- อยากใหมีการขยายระยะเวลาจาก ๑ ป เปน ๒ ป (ตามท่ียังมี
ขอบกพรองท่ียังมิไดแกไข เชน การบังคับใช การออก
ใบอนุญาต ยังไมท่ัวถึง) 
นางหทัยรัศกมล เหล่ือมศรี 
- ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการขอเปน ๔ ป เพ่ือประโยชน 
และความเหมาะสมของรายรับและรายจาย 
นางทองมวน เซ่ียงแขก 
- ระยะเวลาทดลอง ๔ ป 
น.ส. สุเกษร ชุมสวัสดิ์ 
- การตออายุการทดลองประกอบกิจการควรมีระยะเวลาอยาง
นอย ๓ ป 
นายประสิทธิ์ ศรีมาพงษ 
- อยากใหออกใบอนุญาตประกอบกิจการ มีอายุคราวละ ๓ ป 
นายสนพิยา สังสวัสดิ์ 
- ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการนาจะขยายเวลา
มากกวานี้อาจจะเปน ๓ ปตครั้ง 
คุณจุฑารส พรประสิทธิ์ 
- เสนอใหยกเลิกหลักเกณฑ ขอ ๙ วรรคสอง เพราะหลักเกณฑ
ดังกลาวอาจสงผลใหผูทดลองท่ีรับรองตนเอง โดยไมเปนไปตาม
ขอความท่ีปรากฏในแบบรับรองมีความผิดตามกฎหมายของ 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก การประกาศ
กําหนดหลักเกณฑการทดลองประกอบกิจการ เปนไป
ตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตรท่ี ๕.๑ แนวทางท่ี ๔ (กําหนดมาตรการ
ชั่วคราวกอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
สืบเนื่องจากการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยใหผูยื่นคําขอท่ีผาน
กระบวนการพิจารณาไดรับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการคราวละหนึ่งป นอกจากนี้ หากผูประกอบการท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบการทดลองประกอบกิจการโดย
ถูกตอง จะไดรับการอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ
ไดในปตอไปอยูแลว และการตออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการนั้น สามารถ นําสง เอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอตออายุ ดวยตนเอง  ณ สํานักงาน
สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือทางไปรษณียลงทะเบียน 
 

๙ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

กสทช. และตามกฎหมายอาญา ฐานแจงความเท็จตอเจา
พนักงาน นอกจากนั้น หนาท่ีในการตรวจสอบและกํากับดูแลวา
การดําเนินการของผูทดลองประกอบกิจการเปนไปตามเง่ือนไข
หรือไมนั้น ยอมเปนหนาท่ีของสํานักงาน กสทช. อยูแลว 
คุณเตี้ย มวงผา 
- เสนอใหแกไขรางประกาศฯ ขอ ๙ จากเดิมท่ีกําหนดให
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการมีระยะเวลา ๑ ป เปน ๓ 
ปนับแตไดรับอนุญาต เพ่ือความสะดวกในการจัดทําเอกสารท่ี
ตองใชยื่นตอสํานักงาน กสทช. และแกไขรางประกาศฯ ขอ ๙ 
วรรคสอง เพ่ือใหการพิจารณาตอการทดลองประกอบกิจการให
มีความสะดวกมากข้ึน 
นายทวี วงศแกว 
- ใบอนุญาตการทดลองประกอบกิจการ ควรมีอายุ ๕ ป ตอ
อายุ ๑ ครั้ง 
นายอุทัย ประทีป 
- ควรขยายการทดลองประกอบกิจการจาก ๑ ป เปน ๒ ป 
นายสมทรง บุญสนอง 
- การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ควรมี
อายุครั้งละ ๕ ป 
นายอินทัช สุริย 
- อยากใหขยายระยเวลาการทดลองประกอบกิจการจาก ๑ ป 
ซ่ึงคิดวานาจะเปนระยะเวลาท่ีสั้นเกินไป 
นายประเวศน ธิวัย 
- ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการอยางนอยควรเปน ๓ ป 

๑๐ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

๑๑ ขอ ๑๐ การดําเนินการตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ 

(๑) เปลี่ยนชื่อสถานี 
(๒) เปลี่ยนแปลงความถ่ีออกอากาศ 
(๓) เปลี่ยนแปลงความสูงหรือยายท่ีตั้งของเสา

อากาศ 
(๔) เพ่ิมหรือลดกําลังสงออกอากาศ 
(๕) ยายท่ีตั้งเครื่องสงหรือท่ีทําการ ท้ังนี้ 

จะตองไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีออกอากาศท่ีไดรับ
อนุญาต 

(๖) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
ท้ังนี้ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองแจง

รายละเอียดในการดําเนินการดังกลาวพรอมท้ังยื่น
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของตอพนักงานเจาหนาท่ี โดย
อาจนําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียน ณ 
สํานักงาน หรือ ท่ีสํานักงานกําหนด พนักงานเจาหนาท่ี
ตองรวบรวมรายละเอียดในการดําเนินการ เอกสารท่ี
เก่ียวของ พรอมท้ังจัดทํารายงานความเห็นเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาภายในสิบหาวันทําการ โดยให
คณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

เกียรติพัทธ ล้ิมไพบูลย 
- สมควรตัด ขอ ๑๐  (๖) ออก เนื่องจากอาจจะทําใหเกิดความ
สับสนได หากตองการแกไขหรือเพ่ิมเติมก็นาจะออกประกาศ
แกไขหรือเพ่ิมเติม 
นายศวกร คุมโนนอย 
- กรณีการเพ่ิมหรือลดกําลังสงออกอากาศ ตองจัดทํารายงาน
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณา หากเกิดกรณีท่ี
ฟาผาเครื่องสงหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ทําใหจําเปนตองเปลี่ยน
เครื่องสง ซ่ึงอาจจะเอาเครื่องสํารองมาเปดใชกอน เครื่องนั้น
กําลังสงอาจจะมากหรือนอยกวาเครื่องสงเกา ซ่ึงจะรอทําตาม
ข้ันตอนดังกลาวจะทําใหลาชา จึงควรเพ่ิมขอท่ีสามารถเปลี่ยน
เครื่องสงไดหากเกิดกรณีดังกลาว แลวใหแจงคณะกรรมการ
รับทราบในภายหลังได 
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช) 
- ขอ ๑๐(๓) และ(๔) ควรระบุใหชัดเจนวาจะเปลี่ยนแปลง
ความสูงของเสาอากาศไดแคไหน อยางไร และจะเพ่ิมหรือลด
กําลังสงไดแคไหน อยางไร และคณะกรรมการสามารถอนุมัติ
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงท่ีเกินจากมาตรฐานทางเทคนิคท่ี
กําหนดไว ไดหรือไม เชน เสาอากาศสูง ๖๐ เมตร ขอ
เปลี่ยนเปน ๑๒๐ เมตร หรือเพ่ิมกําลังสงจาก ๕๐๐ วัตต เปน 
๑,๐๐๐ วัตต เนื่องจากตามขอ ๓ ของรางประกาศฯ ไดกําหนด 
“บรรดาประกาศ  ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีมี
กําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศนี้ให
ใชประกาศนี้แทน” ดังนั้น ถาพิจารณาจากขอ ๓ แลว เทากับ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก 
(๑) การกําหนด (๖) เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลใน
กรณีท่ีเกิดสภาพปญหาซ่ึงตองมีการพิจารณาแกไขให
ทันทวงที และหากออกประกาศแกไขเพ่ิมเติมจะมี
กระบวนการการดําเนินการข้ันตอนตามกฎหมายซ่ึง
ตองใชระยะเวลา 
(๒) เครื่องสงสํารองท่ีจะนํามาใช จะตองเปนเครื่องสง
ท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดเชนเดียวกัน 
(๓) การเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศและกําลังสง
อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานทางเทคนิคท่ีประกาศ  
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
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แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

วา กสทช. สามารถท่ีจะอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงความสูงของ
เสาอากาศ และกําลังสงท่ีเกินจากมาตรฐานทางเทคนิคท่ี
กําหนดไวในประกาศฉบับกอนได ใชหรือไม หรือวาจะอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงไดภายใตมาตรฐานทางเทคนิคเดิมท่ีกําหนดไว
แลว ขอนี้ควรระบุใหชัดแจง ตลอดจนเกณฑท่ีใชในการ
พิจารณาวาเปนอยางไร เพ่ือความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 
นายนิคม รักขันแสง 
- ควรมีแบบฟอรมตามรายการทุกขอ และมีข้ันตอนการ
ดําเนินการใหชัดเจน 

๑๒ ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
หรือมีกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงมี
ความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยให
ประชาชนทราบ เม่ือรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของรองขอ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการ
ออกอากาศตามท่ีรองขอ 

ไมมี เห็นควรแกไขเปน 
 ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือมี
กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงมี
ความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยให
ประชาชนทราบ เม่ือรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของรองขอ ใหผูทดลองประกอบกิจการ
ดําเนินการออกอากาศตามท่ีรองขอ  โดยใหดําเนินการ
ตามท่ีประกาศ  กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  
กําหนด 

๑๓ ขอ ๑๒  ผูทดลองประกอบกิจการจะตองจัดให
มีโครงสรางการบริหารจัดการสถานี ประกอบดวย 

(๑) ผูอํานวยการสถานีหนึ่งคน  
(๒) เจาหนาท่ีเทคนิคอยางนอยหนึ่งคน 

นางหทัยรัศกมล เหล่ือมศรี 
- ผูอํานวยการสถานี ๒ ทาน เพ่ือทํางานเสมอ เพียงพอ และ
สามารถทําหนาท่ีแทนกันได 
นายรณชิต สุขแสวง 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา 
๒๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็นสาธารณะ 

(๓) เจาหนาท่ีรายการ เจาหนาท่ีธุรการ อยาง
นอยหนึ่งคน  

- ในแตละสถานีควรจัดใหมีการตั้งคณะกรรมการประจําสถานี 
ดังนี ้
๑) ผูอํานวยการสถานี 
๒) รองผูอํานวยการสถานี 
๓) หัวหนาสถานี 
๔) หัวหนาฝายเทคนิค 
๕) หัวหนาฝายรายการ 
๖) ผูชวยฝายรายการ 
๗) เจาหนาท่ีธุรการ 
๘) เจาหนาท่ีการเงิน 
พระสุนทรธรรมโชต ิ
- ควรมีโครงสรางการบริหารจัดการสาถนี ดังนี้ 
๑) มีผูอํานวยการ 
๒) มีรองผูอํานวยการ 
๓) มีหัวหนาสถานีจัดรายการ 
๔) มีหัวหนาผังรายการ 
๕) มีเลขาสถานี 
๖) มีเหรัญญิกสถานี 
๗) มีกรรมการสถานี 
เกวลี ศรีสุภา 
- ควรมีการระบุความรับผิดชอบและหนาท่ีของเจาหนาท่ีสถานี
ใหครบถวน 
น.ส. สุเกษร ชุมสวัสดิ์ 
- โครงสรางการบริหารสถานีควรมีท่ีปรึกษาสถานีท่ีมีคุณสมบัติ

๑๓ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็นสาธารณะ 

เหมาะสมในการประกอบกิจการกระจายเสียง ท้ังนี้ตามท่ี 
กสทช. กําหนด 
นายประเวศน ธิวัย 
- การบริหารจัดการสถานี มีความเหมาะสมท่ีจะตองจัดใหมี
โครงสรางบริหารจัดการ นอกจากท่ีกําหนดแลวควรมี
คณะกรรมการบริหารอยางนอย ๖ คน เพ่ือดําเนินการรับผิด
รวมกับผูอํานวยการสถาน ี

๑๔ ขอ ๑๓ ผูทดลองประกอบกิจการตองแตงตั้ง
บุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยเปนผูอํานวยการสถานี เพ่ือ
ควบคุมดูแลการออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัด
รายการ การดําเนินรายการ และการออกอากาศ  ของ
สถานี ใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการ 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานี 
ใหผูทดลองประกอบกิจการแจงรายละเอียดเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรพรอมสําเนา
เอกสาร หลักฐานประกอบ ซ่ึงไดมีการรับรองความ
ถูกตองของสําเนาเอกสาร ใหคณะกรรมการทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

นายสนพิยา สังสวัสดิ ์
- ไมควรใหชาวตางชาติเขามามีสวนรวมสถานีวิทยุของคนไทย
ทุกกรณี ไมวาจะเปนผูอํานวยการหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
นายนิคม รักขันแสง 
- หากประสงคจะแตงตั้งผูจัดการเปนผูอํานวยการสถานีจะทํา
ไดหรือไม เพราะผูทดลองประกอบกิจการ กับผูอํานวยการ
สถานียังคลุมเคลืออยู 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา 
๒๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕ ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการสถานีท่ีผูทดลอง
ประกอบกิจการแตงตั้งตามขอ ๑๓ เปนผูควบคุมดูแลให
มีการออกอากาศโดยใชชื่อสถานี กําลังสง ความถ่ี  และ
กําหนดเวลาออกอากาศ ใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการ

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา 
๒๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๔ 
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จัดรายการ การดําเนินรายการและการออกอากาศ ทุก
รายการของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและ
ประกาศตางๆ ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ 

๑๖ ขอ ๑๕ ผูทดลองประกอบกิจการตองรับผิดใน
การกระทําของผูอํานวยการสถานีท่ีไดกระทําไปในการ
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการสถานีเสมือนเปนการ
กระทําของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความ
ระมัดระวังในการปองกันตามสมควรแลว 

นายจรัญ เกลานพรัตน 
- ควรปรับเปนผูอํานวยการสถานีตองรับผิดในการกระทําของผู
ทดลองประกอบกิจการ... 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา 
๒๙ และมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๗ ขอ ๑๖ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการ
เก่ียวกับเครื่องสงวิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 
กฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี 
โดยครบถวน 

นายสืบพงศ อินทรวิพันธุ 
- ใหยกเลิกขอ ๑๖ เนื่องจากไมเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สถานี 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเพ่ือใหการบริหาร
จัดการสถานีดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมี
ความเก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการในทุก
ดาน 

๑๘ ขอ ๑๗ การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงจะตองเปนไปตามผังรายการท่ียื่นตอ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี  

ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยื่นผังรายการ
ท่ีจะออกอากาศ และแสดงรายละเอียดสัดสวนรายการ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด ตอคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับ
อนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงครั้ง

พระสุนทรธรรมโชต ิ
- ขอกําหนดของสถานีควรยึดหลัก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีกระบวนทัศนท่ีดี
และมีแผนนโยบายและแผนยทุธศาสตรเพ่ือประโยชนชุมชน
เปนหลัก 
น.ส. สุเกษร ชุมสวัสดิ์ 
- ควรมีคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีในการควบคุม ใหความ
เห็นชอบของผังรายการของสถานี ท้ังนี้คุณสมบัติของ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก  
(๑) แตละประเภทการทดลองประกอบกิจการไดมีการ
กําหนดความหลากหลายของเนื้อหาในประเด็นตาง ๆ 
ไมวาจะเปนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดลอม การเมือง การปกครอง พรอมท้ัง ไดมีการ
กําหนดผังรายการและสัดสวนรายการไวอยูแลว 
(๒) สํานักงาน กสทช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
ผังรายการและเนื้อหารายการ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีใน

๑๕ 
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แรก 
การยื่นผังรายการตามวรรคสอง ใหผูทดลอง

ประกอบกิจการนําสงดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ณ สํานักงาน หรือสถานท่ีท่ีสํานักงานกําหนด 
หรือรูปแบบ วิธีการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีกําหนด 

คณะกรรมการใหเปนไปตามท่ี กสทช. กําหนด 
นายปรีชา พูลเขตกิจ 
- ผังรายการจะตองจัดทําเสนอให กสทช. ใหมเม่ือไดรับ
ใบอนุญาตทดลองออกอากาศ ไมตองทําใหมไดหรือไม 
- ขอบังคับมากเกินไปทําใหมีภาระคาใชจายในการประกอบ
กิจการเกินจําเปน 
นายคเชญ ฉายศรีสินธุ 
- เนื่องจากการดําเนินงานตามประเภทกิจการบริการชุมชน มี
ลักษณะเปนการรวมกันกอตั้งและดําเนินงานโดยกลุมสมาชิก 
และดําเนินการดวยจิตอาสาไมใชมืออาชีพชํานาญการ จึงอาจ
ทําใหผังรายการบางประเด็นไมเปนไปตามท่ี กสทช. กําหนด 
จึงใครขอผอนผันหรือผอนปรน ความเขมงวดในการดําเนินการ
ท่ีอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบาง แตไมทําใหเกิดความ
เสียหายตอกิจการและความสงบเรียบรอยตอศีลธรรมอันดี 
และไมขัดตอกฎหมายอ่ืน 
นายนิคม รักขันแสง 
- ผังรายการท่ีไดยื่นไปแลวตอนขออนุญาตทดลองประกอบ
กิจการยังใชไดหรือไม เพราะการแกไขผังรายการแตละครั้งมี
คาใชจายมากพอสมควร ควรมีเบอรติดตอท่ีสามารถ
ประสานงาน 

การพิจารณาผังรายการและเนื้อหารายการ เพ่ือเสนอ
ความเห็นตอ กสท. อยูแลว 

๑๙ ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการหรอืพนักงาน
เจาหนาท่ีเห็นวาผังรายการของผูรับใบอนุญาตไมเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และ
เห็นควรใหแกไขผังรายการ ใหผูทดลองประกอบกิจการ

น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย 
- การแกไขผังรายการใหถูกตองควรขยายระยะเวลาเปน ๑๕-
๓๐ วัน เนื่องจากการติดตอประสานงานหานักจัดรายการหรือ
อ่ืนๆ ไมอาจดําเนินการไดทัน รวมท้ังเวลาการจัดสงเอกสาร

เห็นควรแกไขเปน 
“ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการหรอืพนักงาน
เจาหนาท่ีเห็นวาผังรายการของ ผูรับใบอนุญาต ผู
ทดลองประกอบกิจการ ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

๑๖ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

แกไขผังรายการใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับตั้งแตไดรับ
แจงจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด เพ่ือใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี
พิจารณา  

เม่ือคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี
เห็นชอบผังรายการท่ีผูทดลองประกอบกิจการไดแกไข
ตามวรรคแรกแลว ใหสํานักงานแจงผลใหผูทดลอง
ประกอบกิจการทราบเปนหนังสือ ภายในสบิหาวันทํา
การ เวนแตเปนกรณีท่ีมีเหตุเรงดวนอาจแจงผลใหผู
ทดลองประกอบกิจการทราบทางโทรสาร หรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสกอนการแจง ดวยหนังสือก็ได 

หลังจากไดรับแจงผลจากสํานักงานตามวรรค
สองแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการเริ่มใหทดลอง
ประกอบกิจการตามผังรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ
แลวได 

ดวย 
ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 
- เพ่ิม สามารถแจงกับคณะกรรมการ กสทช. จังหวัด เม่ือตอง
เปลี่ยนผังรายการท่ีเหมาะสมหรือมีเหตุดวนเหตุราย สามารถ
ดําเนินรายการเสริมไดทันที 
นายศวกร คุมโนนอย 
- ควรขยายระยะเวลาในการแกไขผังรายการเปนสิบหาหรือ
สามสิบวัน เพราะการเปลี่ยนผังรายการนั้นสถานีตองแจงให
ผูสนับสนุนรายการหรือผูท่ีเชาเวลาเปดเทปรายการทราบดวย
เพ่ือใหรูวาเปลี่ยนผังรายการ 
เกวลี ศรีสุภา 
- การแกไขผังรายการ ระยะเวลา ๗ วัน อาจเปนระยะเวลาท่ี
นอยเกินไปในการแกไขผังรายการและในระหวางท่ีมีการแกไข
ผังรายการ สถานียังคงสามารถออกอากาศไดตามปกติหรือไม 
นายธนาดุล มิตรครบุรี 
- ควรมีคณะกรรมการอนุมัติผังรายการระดับจังหวัด 

คณะกรรมการประกาศกําหนด และ เห็นควรใหแกไข
ผังรายการ ใหผูทดลองประกอบกิจการแกไขผัง
รายการใหถูกตองภายในเจ็ดสิบหาวันนับตั้งแต...”  
 

๒๐ ขอ ๑๙ การเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ี
คณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการ
ยื่นขอมูลผังรายการและเอกสารประกอบท่ีตองการ
เปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการ
เปลี่ยนแปลงไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหนําเอาความในขอ 
๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม และการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงผังรายการใหนําเอาความในขอ ๑๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 
- เพ่ิมสามารถแจงกับคณะกรรมการ กสทช. จังหวัด เม่ือตอง
เปลี่ยนผังรายการท่ีเหมาะสมหรือมีเหตุดวนเหตุราย สามารถ
ดําเนินรายการเสริมไดทันที 
น.ส. จุฑามาศ วงศศิริม่ันคง 
- “และการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผังรายการ ใหนําเอาความใน
ขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม” อานแลวไมเขาใจ 
นายประเวศน ธิวัย 

เห็นควรแกไขเปน  
“การเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ
แลว ใหผูทดลองประกอบกิจการยื่นขอมูลผังรายการ
และเอกสารประกอบท่ีตองการเปลี่ยนแปลงตอ
คณะกรรมการพิจารณากอนทําการเปลี่ยนแปลงไม
นอยกวาเจ็ดสิบหาวัน โดยใหนําเอาความในขอ ๑๗...” 
 

๑๗ 
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- การจัดทําผังรายการท่ีจะออกอากาศอาจไมเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด เนื่องจากบริการชุมชนหาผูจัดรายการ
ยากมีการเขาออกไมเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด ควรอนุโลมการ
แกไขผังรายการจาก ๗ วัน เปน ๓๐ วัน 
วิทยุชุมชนชนตามตําบลชนบท ไมมีหนวยงาน องคกรท่ีจะ
บริจาคเงินตํานวนมาก เพ่ือนํามาใชเปนคาใชจายในการบริหาร
สถานี ซ่ึงในแตละเดือนจะมีคาไฟฟา โทรศัพท คาจางเจาหนาท่ี
สถานี สวนนักจัดรายการเปนจิตอาสามาจัดดวยใจรัก เสียสละ 
ซ่ึงเห็นวาควรจะมีโฆษณาไดชั่วโมงละ ๒ นาที 
นายปรีชา พูลเขตกิจ 
- ผังรายการยอมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะบางบริษัทแจงเวลา
จํากัด ทําใหผังรายการตองปรับตลอดเวลา ปรับแลวคอยสงผัง
รายการใหมใหสํานักงาน กสทช. 
พ.อ. เวช เกิดกล่ิน 
- การเปลี่ยนแปลงผังรายการตองยื่นขอมูลการเปลี่ยนแปลงตอ
คณะกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวัน เห็นวา วิธีนี้ไมเหมาะสม
สําหรับสถานีวิทยุ ท่ียื่นจดแบบธุรกิจ เพราะรายการสินคาท่ีเขา
โฆษณาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเปนประจํา บางครั้ง ๗ วัน ๑๕ 
วัน ๑ เดือน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน ไมแนนอน หากตองสงให
คณะกรรมการพิจารณากอนเจ็ดวันเกรงวาจะไมคลองตัว
สําหรับภาคธุรกิจ ควรใหฝายรายการทําผังรายการเสนอถึง
ผูอํานวยการสถานีก็เพียงพอ สําหรับคณะกรรมการควรจะ
พิจารณาจากหลักฐานท่ีบันทึกเสียงไวไมนอยกวา ๓๐ วนัจะ
ดีกวา และเปนแนวทางท่ีมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน 

๑๘ 
 



ลําดับ 
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๒๑ ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนท่ีมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ  ภัยพิบัติหรือมีเหตุ
ฉุกเฉิน หรือเหตุอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกําหนด  ผูทดลอง
ประกอบกิจการอาจดําเนินรายการท่ีแตกตางจากผัง
รายการหลักท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลวได  แตตองแจง
เหตุผล  ความจําเปน  และรายละเอียดท่ีเก่ียวของให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสาม
วันนับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการ 

เกวลี ศรีสุภา 
- ไมเห็นดวยท่ีจะตองแจงเหตุผล ความจําเปน หากวารายการ
นั้นออกอากาศแค ๑-๒ วัน เพราะเปนเพียงรายการชั่วคราว
มิไดมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการแตอยางใด และบางรายการ
อาจเปนรายการของชุมชน เชน การถายทอดสดงานตางๆ ท่ีมี
ผลตอชุมชน เปนตน  

เห็นควรแกไขเปน 
“ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนท่ีมีผลกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ ภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน  หรือ
เหตุอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกําหนด  ผูทดลองประกอบ
กิจการอาจดําเนินรายการท่ีแตกตางจากผังรายการ
หลักท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลวได  แตตองแจง
เหตุผล ความจําเปน  และรายละเอียดท่ีเก่ียวของให
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายใน
สามสิบหา วันนับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการ” 

๒๒ ขอ ๒๑ รายการท่ีผูทดลองประกอบกิจการจะ
ออกอากาศไดจะตองไมมีเนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิดการลม
ลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือไมมีผลกระทบ     
ตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง  

ใหผูทดลองประกอบกิจการมีหนาท่ีตรวจสอบ
การดําเนินการออกอากาศ โดยหากพบวามีการไมปฏิบัติ
ตามความในวรรคหนึ่งหรือมีลักษณะทํานองเดียวกัน ให
ดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง   กอนท่ีจะมีการ
ออกอากาศรายการนั้น หรือใหระงับการออกอากาศทันที 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม  เพ่ือใหสอดคลองตอ
บทบัญญัติในมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน       
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙ 
 



ลําดับ 
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ความคิดเห็นสาธารณะ 

๒๓ ขอ  ๒๒ ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมี
การออกอากาศรายการ ดังตอไปนี ้

(๑) เพลงชาติไทย  ออกอากาศทุกวัน  เวลา 
๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.  

(๒) ขาวในพระราชสํานัก  ออกอากาศทุกวัน  
ในชวงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน
ทําใหไมสามารถออกอากาศขาวในพระราชสํานักไดใน
เวลาปกติ  ใหออกอากาศในระหวางเวลา  ๑๙.๐๐ - 
๒๒.๐๐ น. ได โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอ
พระราชทานพระมหากรุณาตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ
กําหนด  หรือตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

(๓) รายการท่ีมีเนื้อหาสรางสรรคสังคม หรือ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชน อยางนอยวันละหกสิบ
นาที ในชวงเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ในวันจันทรถึงวัน
ศุกร และชวงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ในวันเสารและ
วันอาทิตย 

ในระหวางชวงเวลา ๑๘ .๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เปน
ชวงเวลาท่ีมีจํานวนผูรับชมสูง ซ่ึงเด็กและเยาวชนอาจ
รับชมอยูดวย ใหออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีมีความ
เหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการพัฒนาท้ังในดาน
สติปญญา อารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน ท้ังนี้ 
คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลาออกอากาศท่ีเหมาะสม

น.ส. นารทฤทัยษ หัทยาภิรมย 
- ขอ ๒๒ (๓) ไมควรกําหนดใหจัดรายการสรางสรรคสังคมและ
สําหรับเด็กในวันจันทรถึงวันศุกร  ชวงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ 
น. เพราะตรงกับขาวกรมประชาสัมพันธ 
นายทวี วงศแกว 
- เห็นดวยกับขอ (๑) และ (๒) สวน (๓) ควรเปนอํานาจของ
สถานีและข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสถานี 
นายภีรกาญจน ไคนุนนา 
- ขอ ๒๒ (๓) ควรแกไข “จํานวนผูรับชมสูง” เปน “จํานวน
ผูรับฟงสูง” 
- เห็นดวยอยางยิ่งตองบังคับใหมีรายการสรางสรรคสังคม 
นายรณชิต สุขแสวง 
- ในการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
ควรควบคุมหรือเนนใหมีการจัดรายการ ดังตอไปนี้ 
๑) รายการท่ีเนนในดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒) รายการเชิงสรางสรรคท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา 
๓) รายการท่ีเนนในการใหความรูเก่ียวกับอาชีพหรือเก่ียวกับ
สาขาวิชาท่ีสถานศึกษาเปดทําการสอน 
๔) รายการสาระความรูดานกฎหมายเด็กและเยาวชน 
๕) รายการธรรมะเพ่ือการศึกษา เปนตน 
นายศวกร คุมโนนอย 
- ขอ ๒๒(๒) กรุณาใหทาง NBT จัดทําชองรายการ ถายทอด
รายการใหหลากหลายชองทางกวานี้ โดยใหสามารถดาวโหลด
รายการขาวจากอินเตอรเน็ตมาเปดภายหลังได เพราะทาง

เห็นควรแกไขขอความในวรรคทาย เปน 
“...ในระหวางชวงเวลา ๑๘ .๐๐ – ๒๒ .๐๐ น . เปน
ชวงเวลาท่ีมีจํานวน ผูรับชมสูง ผูรับฟงสูง  ซ่ึงเด็กและ
เยาวชนอาจรับชมฟงอยูดวย ใหออกอากาศรายการท่ีมี
เนื้อหาท่ีมีความเหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการ
พัฒนาท้ังในดานสติปญญา อารมณและสังคมของเด็ก
และเยาวชน ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลา
ออกอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับรายการดังกลาวเพ่ิมเติม
ได”  ท้ังนี้ เพ่ือใหถอยคําสอดคลองกับลักษณะการ
ทดลองประกอบกิจการ 

๒๐ 
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ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

สําหรับรายการดังกลาวเพ่ิมเติมได สถานียินดีใหความรวมมืออยูแลว แตข้ึนอยูกับทางผูทํารายการ
จากกรมประชาสัมพันธหรือ NBT ตองมีชองทางใหสถานีตางๆ
รับขาวใหหลากหลายชองทางดวย  
- รายการเด็กเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันจันทรถึงวันศุกรนั้น
เด็กยังไมกลับจากโรงเรียน  
เกวลี ศรีสุภา 
- ไมเห็นควรท่ีจะกําหนดเวลาในการออกอากาศตามขอ ๒๒ 
นายสืบพงศ อินทรวิพันธุ 
- ขอ ๒๒ (๓) ควรแกไข “จํานวนผูรับชมสูง” เปน “จํานวน
ผูรับฟงสูง” 
นายสัมพันธ เจียงวงศ 
- ควรแกไขเวลาอานขาวของวิทยุธุรกิจเปน ๑๙.๐๐ น. – 
๑๙.๓๐ น. สวนวิทยุสาธารณะ และชุมชน ก็คงไวเหมือนเดิม 
พ.อ. เวช เกิดกล่ิน 
- ยอหนาสุดทาย ชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ เปนชวงเวลาท่ีมี
ผูฟงจํานวนมากมิใชผูรับชมจํานวนมาก เขาใจวาไปคัดลอกมา
จากทีวี ขอเท็จจริงเวลาดังกลาวจะมีผูฟงนอย เพราะสวนใหญ
จะรับชมทีวีเปนสวนใหญ 
นายชวลิต คําเพ็ง 
- (๓) รายการเนื้อหาสรางสรรคสังคม ควรใหผูประกอบการมี
ทางเลือกระหวางเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ ท้ังวันปกติและวัน
เสาร – อาทิตย 

๒๔ ขอ ๒๓ เพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชน  ในชวง
เวลากอน ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน และใหออกอากาศได

นายภีรกาญจน ไคนุนนา 
- ขอ ๒๓ (๑) – (๖) ไมควรกําหนดเวลาในการออกอากาศได 

เห็นควรแกไขเปน 
“ขอ ๒๓ เพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชน  ใหผูทดลอง

๒๑ 
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แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.ของวันถัดไปหามมิใหผูทดลอง
ประกอบกิจการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะ ดังตอไปนี้  

(๑) มีการกระทําซ่ึงอาจเขาลักษณะลามก
อนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ  หรือแสดงถึงความรุนแรงทาง
เพศหรือการลวงละเมิดทางเพศ   

(๒) การใชภาษา  หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงอาจ
ออกถึงความรุนแรง  หรือนําไปสู  ความรุนแรง  ทารุณ
โหดราย ท่ีกอใหเกิดผลตอความรูสึกทางจิตใจอยางรุนแรง  

(๓) การนําเสนอท่ีอาจกอใหเกิดอคติ  การเลือก
ปฏิบัติ การกระทําอันขัดตอหลักมนุษยธรรม  ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

(๔) การใชภาษา  หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจขัดตอ
ศีลธรรม วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของสังคม  

(๕) มีการกลาวอางหรือจูงใจใหเชื่อวาบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  มีอํานาจพิเศษหรือ
ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ 

(๖) ชี้นําหรือใหขอมูลหรือแสดงออกเพ่ือจูงใจ
หรือสนับสนุนใหเกิดการเลนการพนัน 

ท้ังนี้ การดําเนินการออกอากาศตามวรรคแรก
จะตองสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

เนื่องจากขัดตอกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม 
พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช) 
- ขอใหตัด “ในชวงเวลากอน ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน และให
ออกอากาศไดจนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป” เนื่องจาก
ขอความใน (๑)-(๖) ลวนระบุถึงการกระทําท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงไม
สมควรออกอากาศในเวลาใดๆ และขอใหเพ่ิมขอความ
ดังตอไปนี้ 
(๗) การกลาวโฆษณาชวนเชื่อ หรือโฆษณาสินคาท่ีเกินเลยตอ
ความเปนจริง หรือไมมีมูลความจริง 
(๘) การใชภาษาวิบัติ อันเปนเหตุทําลายความสวยงามของ
ภาษา หรือทําลายหลักภาษาไทย ใหแปรเปลี่ยนไปจากเดิม 

ประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศรายการ ให
เปนไปตามประกาศ กสทช. วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับ
ผังราย การ  และเนื้อหารายการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด  และตองสอดคลองกับกฎหมายท่ี
เก่ียวของโดยเครงครัด” 

 “                 

๒๕ ขอ ๒๔ รายการท่ีผูทดลองประกอบกิจการจะ
ออกอากาศไดจะตองไดรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
หรือสิทธิในการทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร ทรัพยสินทาง

ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 
- ควรเพ่ิมขอยกเวนใหกับกรณีรายการเพลงตางๆ เพ่ือให
สามารถเปดเพลงใหกับผูฟงและอาจจะเปนการหาผลประโยชน

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากประกาศ กสทช. 
เปนกฎหมายลําดับรอง ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจะ
ขัดหรือแยงกับกฎหมายระดับ พ.ร.บ. มิได และมิได

๒๒ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 
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ปญญาหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืนใดท่ีจําเปนกอน
นํามาออกอากาศ 

คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี อาจ
เรียกใหผูทดลองประกอบกิจการสงเอกสาร หลักฐานการ
ไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งไดตามท่ีเห็นสมควร 

ของคายเพลงและเจาหนาท่ีของรัฐได 
 

หมายความเฉพาะ พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 
๒๕๕๑ เทานั้น  แตรวมถึง กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
ทางปญญา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒๖ ขอ ๒๕ การดําเนินการออกอากาศของผู
ทดลองประกอบกิจการใหคํานึงถึงการจัดใหมีบริการท่ี
เหมาะสมเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของผูพิการและผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถึง หรือรับรู
และใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงได
อยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป โดยอาจจัดใหมีบริการ
กระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา  
หรือบริการในรูปแบบอ่ืนใดท่ีทําใหคนพิการและคนดอย
โอกาสเขาถึงหรือรับรูการใหบริการไดสําหรับรายการท่ี
นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ  ในเวลาออกอากาศ
อยางนอยวันละหกสิบนาที 

น.ส. จุฑามาศ วงศศิริม่ันคง 
- “...โดยจัดใหมีบริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอาน
หนังสือเต็มเวลา...” หมายความวาอยางไร 

เห็นควรแกไขเปน 
“การดําเนินการออกอากาศของผูทดลองประกอบ
กิจการใหคํานึงถึงการจัดใหมีบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของ ผูคน
พิการและผูคนดอยโอกาสใหสามารถเขาถึง หรือรับรู
และใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียง
ไดอยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป...” 

๒๗ ขอ ๒๖ ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมี
การบันทึกรายการท่ีไดออกอากาศไปแลวทุกรายการ  
ดวยวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถถายทอดกลับมาเปนรายการ
นั้นได และเก็บรักษาไวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการ
ตรวจสอบได โดยระยะเวลาการจัดเก็บตองไมนอยกวา
สามสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอ่ืน
ท้ังนี้ การบันทึกรายการดังกลาวจะตองไมดําเนินการ
แกไข หรือดัดแปลงใหแตกตางจากรายการท่ีได

คุณอรุณพัฒน จินตจันทรโชติ 
- เสนอใหแกไขรางประกาศฯ ขอ ๒๖ ท่ีกําหนดใหมีการบันทึก
รายการท่ีไดออกอากาศไปแลวทุกรายการ  โดยมิใหนํา
หลักเกณฑในขอ ๒๖ มาใชกับผูทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชนในปแรกท่ีมีการ
ทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากวิทยุชุมชนไมมีรายไดหลัก จึง
ตองใชและหารายไดจากผูท่ีศรัทธา ควรใหมีเวลา เตรียมตัวและ
บอกกลาวกับชุมชนเพ่ือจัดหางบมาซ้ืออุปกรณการบันทึกเทป

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เพ่ือใหสอดคลองตอ
บทบัญญัติในมาตรา ๓๘ ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน       
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๓ 
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ออกอากาศ 
ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวามีรายการท่ีได

ออกอากาศไปแลวฝาฝนตอกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือประกาศท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกบันทึกรายการท่ีไดออกอากาศไป
แลวตามวรรคหนึ่ง ผูทดลองประกอบกิจการจะตองสง
บันทึกรายการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตไดรับแจงจาก
พนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิพนักงานเจาหนาท่ีใน
การระงับการออกอากาศรายการเปนการชั่วคราว 

สํารอง 

๒๘ ขอ ๒๗  ผูทดลองประกอบกิจการบริการ
สาธารณะจะหารายไดจากการโฆษณาไมได เวนแต 

(๑) เปนการหารายไดโดยการโฆษณาหรือ
เผยแพรขาวสารเก่ียวกับงานหรือกิจการของหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ี
มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน
สาธารณะ โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือ 

(๒) เปน การเสนอภาพลักษณขององคกร  
บริษัท  และกิจการ โดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ  
คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท้ัง
ทางตรงและทางออม 

การเสนอภาพลักษณตามวรรคหนึ่งตองไมเปน
การสรางการรับรูถึงตราสินคา หรือนําเสนอเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ หรือกลาวถึงสรรพคุณ  คุณภาพ หรือ

ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 
- สามารถสงเสริมสินคาชุมชนหรือผลิตภัณฑในทองถ่ินได 
นายรณชิต สุขแสวง 
- สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาไมควรใหมีการหารายได 
นายไพศาล ตอยิบ 
- ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายไดจาก
การโฆษณาไมไดเวนแต... ในขอนี้อยากให กสทช. กําหนด
กรอบใหชัดเจนถึงขอบขายหนวยงานไหนบางสามารถลง
โฆษณาไดบาง เพราะหลายหนวยงานมีการแอบแฝง
ผลประโยชนและ กสทช. ควรสนับสนนุงบประมาณรายได
บางสวนใหกับผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบรายการ เนือ่งจาก กิจการประเภทนี้
ดําเนินการโดยไมแสวงหาผลกําไร และท่ีสําคัญไมมีรายไดท่ี
แนนอน ซ่ึงรายไดสวนใหญมากจากการบริจาคจํานวนจึงไม

เห็นควรแกไขเปน 
“...การเสนอภาพลักษณตามวรรคหนึ่งตองไมเปนการ
สรางการรับรูถึงตราสินคา หรือนําเสนอเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ หรือกลาวถึงสรรพคุณ  คุณภาพ หรือ
คุณประโยชนทางกายภาพของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท้ัง
ทางตรงและทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ แก
ผูบริโภค 
     ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะ ท่ีมี
วัตถุประสงค หลักเพ่ือความม่ันคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ  ใหหารายไดจากการโฆษณาได
เทาท่ีเพียงพอตอการทดลองประกอบกิจการโดยไม
เนนการแสวงหากําไร 
 

๒๔ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

คุณประโยชนทางกายภาพของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท้ัง
ทางตรงและทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ แก
ผูบริโภค 

แนนอน 
นายประสิทธิ์ ศรีมาพงษ 
- ควรเปดโอกาสใหมีการโฆษณาเพ่ือหารายไดบาง ไมควรปด
โอกาสของเขา ท้ังท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอสังคม โดย
อาจจะกําหนดสัดสวนท่ีเหมาะสมในการโฆษณา 
- คลื่นของกลุมบุคคลท่ีใชนามวา “เพ่ือความม่ันคง” ทําไมจึง
ออกอากาศไดเต็มท่ี โฆษณาหารายไดไดเต็มท่ี มีสิทธิ์พิเศษ
อะไร เห็นควรใชมาตรฐานเดียวกัน 
คุณคณาโชค ตามจิตเจริญ 
- หลักเกณฑท่ีกําหนดให ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการสาธารณะประเภทท่ีสอง สามารถหารายไดจากการ
โฆษณาไดเทาท่ีเพียงพอตอการประกอบกิจการโดยไมเนนการ
แสวงหากําไรนั้น ขอบเขตของคําวาพอเพียงเปนอยางไร 
นางบุษยมาส มังสา 
- ควรใหโอกาสสถานีตางๆ หารายไดโดยอิสระเพ่ือให
ผูประกอบการ SME มีชองทางโฆษณาเพ่ิมรายไดทุกฝาย 

๒๙ ขอ ๒๘ ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน
จะหารายไดจากการโฆษณาไมได  แตอาจมีรายไดจาก
การบริจาค การอุดหนุนของสถานี  หรือรายไดทางอ่ืนซ่ึง
มิใชการโฆษณา  

การบริจาคหรือการอุดหนุนจะตองสะทอนถึง
เง่ือนไขของการไดรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชน  และไมมีการแทรกแซง  ไมมี
อิทธิพลตอการบริหารสถานี  หรือไมสงผลกระทบใด ๆ  

ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 
- สามารถสงเสริมสินคาชุมชนหรือผลิตภัณฑในทองถ่ินได 
นายประสิทธิ์ ศรีมาพงษ 
- ควรเปดโอกาสใหมีการโฆษณาเพ่ือหารายไดบาง ไมควรปด
โอกาสของเขา ท้ังท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอสังคม โดย
อาจจะกําหนดสัดสวนท่ีเหมาะสมในการโฆษณา 
นายสนพิยา สังสวัสดิ์ 
- ถาเปนการโฆษณาเก่ียวกับสินคา OTOP ของชุมชน ควร

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจาก 
(๑) การหารายไดของผูทดลองประกอบกิจการ ตอง
เปนไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.
๒๕๕๕ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะไดกําหนดใหผู

๒๕ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

ตอทิศทางการดําเนินงาน  การผลิตรายการและเนื้อหา
รายการท่ีออกอากาศ 

ยกเวน 
นางบุษยมาส มังสา 
- ควรใหโอกาสสถานีตางๆ หารายไดโดยอิสระเพ่ือให
ผูประกอบการ SME มีชองทางโฆษณาเพ่ิมรายไดทุกฝาย 

ทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะสามารถรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพ่ือนําไป
พัฒนาการประกอบกิจการใหมีคุณภาพได 
 
 

๓๐ ขอ ๒๙  ผูทดลองประกอบกิจการบริการทาง
ธุรกิจ สามารถหารายไดจากการโฆษณาหรือวิธีการอ่ืนใด
ไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเม่ือรวมเวลา
โฆษณาตลอดท้ังวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละ             
สิบนาที 

นายจรัญ เกลานพรัตน 
- ขอสังเกต การกําหนดเวลาแตละชั่วโมงกับการเฉลี่ยรวม ควร
จะมีความสอดคลองกัน ไมใชขัดแยงกันดังราง 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตามมาตรา 
๒๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓๑ ขอ ๓๐  ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดทําและ
บันทึกขอมูลเก่ียวกับรายไดและคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสถานีในชวงหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับ
อนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ และใหยื่นตอ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีเม่ือมีการรองขอ   

ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนใหสง
ขอมูลตามวรรคหนึ่งตามท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

นายรณชิต สุขแสวง 
- สําหรับสถานีท่ีมีการจัดหารายได ควรจัดทําผังรายการให
ชัดเจนและมีการจัดทําบัญชีรับจายใหชัดเจน แลวจัดสงให 
กสทช. หรือหนวยงานท่ีควบคุมดูแล อาจจะเปนรายเดือนหรือ
รายสามเดือน 
นายศวกร คุมโนนอย 
- คําวา “ผูทดลองประกอบกิจการ” ในขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง ควร
กําหนดวาเปนผูประกอบการประเภทใด เพราะวรรคสองมีการ
กลาวถึงประเภทชุมชนโดยชัดเจน 
นายนิคม รักขันแสง 
- ควรมีแบบฟอรมการจัดทําและบันทึกขอมูลเก่ียวกับรายได 
ใหเปนแนวทางเดียวกัน 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 
(๑) การกําหนดระยะเวลา ๑ ป เปนการท่ีสํานักงาน 
กสทช. อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการและไม
เปนภาระเกินควรตอผูทดลองประกอบกิจการ 
(๒) ผูทดลองประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหมายถึง
ผูประกอบการทุกประเภท 

๓๒ ขอ ๓๑ กรณีผูทดลองประกอบกิจการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ

ส.ต.ท. สมชาย ศรีเย็น 
- เพ่ิมใหทุกสถานีบันทึกการกํากับดูแลตนเอง สมาคม มูลนิธิ 

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนไปตาม
กระบวนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตาม

๒๖ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการท่ีเก่ียวกับ                 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ี
คณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีโทษทาง
อาญา นอกจากตองรับโทษตามกฎหมายอ่ืนแลว ให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ออกคําสั่งใหผูทดลองประกอบกิจการชี้แจง
เปนลายลักษณอักษร 

(๒) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรให
ดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําสั่ง 

หากผูทดลองประกอบกิจการยังคงฝาฝน ไม
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือ
เหมาะสมตาม (๒) พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหผู
ทดลองประกอบกิจการระงับการกระทําท่ีฝาฝนนั้น 

ในกรณีท่ีผูทดลองประกอบกิจการไดรับคําสั่ง
จากพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ไมพอใจในคําสั่ง
ดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาว การ
อุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาท่ีและใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนท่ีสุด 

หากผูทดลองประกอบกิจการไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง และพน

หนวยงาน องคกร จะตองบันทึกการกํากับดูแลสมาชิก 
นางหทัยรัศกมล เหล่ือมศรี 
- ควรใหมีการอุทธรณ ตอ กสทช. ภายใน ๖๐ วัน เพ่ือการ
ดําเนินการท่ีตอเนื่องและระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
นางทองมวน เซ่ียงแขก 
- ควรอุทธรณ ตอ กสทช. ภายใน ๖๐ วัน 
นายนิคม รักขันแสง 
- ควรจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเนื่องจากแตละจังหวัดมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยท่ัวไปไมเหมือนกัน การ
ใชมาตรการเพ่ือบังคับอาจไมเหมาะสมและยุติธรรมเพียงพอ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๒๗ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

กําหนดระยะเวลาอุทธรณตามวรรคสอง หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยยืนตามคําสั่งพนักงานเจาหนาท่ี 
เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดมีหนังสือเตือนแลวไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดคาปรับทาง
ปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  

ในกรณีท่ีผูทดลองประกอบกิจการยังมีการ
ดําเนินการท่ีฝาฝนนั้นซํ้าอีก หรือกรณีท่ีมีความเสียหาย
รายแรงตอประโยชนสาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
รวบรวมขอเท็จจริง พรอมจัดทํารายงานความเห็น    
เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาพักใชหรือเพิกถอน
การทดลองประกอบกิจการ 

๓๓ ขอ ๓๒ ในกรณีท่ีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ี
วาผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการขอ ๑๓ (๑) และ 
(๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน พรอมจัดทํา
รายงานความเห็นเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการภายในสามสิบวันทํา
การ  

ในกรณีท่ีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาผู

มูลนิธิพุทธอเนกประสงค 
- มาตรการบังคับท่ีกําหนดในขอ ๓๑ และ ๓๒ ยังมีความ
ขัดแยงและไมสามารถนําไปปฏิบัติได เนื่องจากขอ ๓๒ ของราง
ประกาศ กําหนดวา การฝาฝนไมปฏิบัติตามขอ ๑๓ (๑) และ 
(๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจตองถูก
มาตรการเด็ดขาดใชบังคับ ถึงข้ันถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงหาก
พิจารณาจากขอ ๑๓  (๑) ของประกาศดังกลาว จะเห็นวาเปน
เรื่องของคุณสมบัติ ซ่ึงขอ ๑๓  (๑) กําหนดให ผูทดลอง
ประกอบกิจการจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประเภทท่ี
กําหนดไวในขอ ๖ ของประกาศดังกลาว ซ่ึงประกอบดวย
ภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ฏ ซ่ึงในตามภาคผนวกดังกลาว ได

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากตามขอ ๑๓(๑) 
เปนขอกําหนดคุณสมบัติ ของผูทดลองประกอบกิจการ
ซ่ึงหากผูทดลองประกอบกิจการขาดคุณสมบัติจะมีผล
ทําใหสิ้นสถานะภาพการเปนผูทดลองประกอบกิจการ
โดยผลของกฎหมาย สวนกรณีตามขอ ๓๒ วรรคสอง
เปนกรณีของการฝาฝนการปฏิบัติการตามเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการซ่ึงบทลงโทษของการฝาฝน
เง่ือนไขจะตองดําเนินกระบวนการใหเปนไปตาม
หลักการบังคับทางปกครอง 
 

๒๘ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

ทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข
ในการทดลองประกอบกิจการในกรณีอ่ืนใดในขอ ๑๓ 
(๓) – (๑๕) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหนําขอ ๓๑ ตาม
ประกาศนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและเง่ือนไขไวหลายประการ โดย
เง่ือนไขบางประกาศก็เปนเรื่องท่ีมีสาระสําคัญ แตเง่ือนไขบาง
ประเภทก็เปนเรื่องเล็กนอยท่ีสามารถแกไขได เชนในภาคผนวก 
ก ไดกําหนดเรื่องผังรายการและสัดสวนรายการเอาไว ซ่ึงใน
เรื่องดังกลาว ขอ ๑๘ ของรางประกาศฯ  ก็รับรองวาผังรายการ
ท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนด กสทช. สามารถแจงใหแกไขปรับปรุง
เปลี่ยนได หรือในขอ ๑๓  (๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดเรื่องการหารายไดจาก
การทดลองประกอบกิจการตองเปนไปตามภาคผนวก ก ข และ 
ค ซ่ึงภาคผนวกท้ังสามถือเปนสวนหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๓  (๑) อยูแลว หากมีการฝาฝนในเรื่องของการหา
รายได กสทช. จะใชมาตรการตามขอ ๓๑ หรือ ขอ ๓๒ ของ
รางประกาศมาใชบังคับ นอกจากนี้ การฝาฝนตามขอ ๑๓  (๓) 
ซ่ึงเปนการฝาฝนเก่ียวกับการลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ซ่ึงอาจเปนความผิดทางอาญา
ฐานกบฎตามประมวดกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ ซ่ึงมีอัตรา
โทษถึงประหารชีวิต  หรือจําคุกตลอดชีวิต แต กสทช. กลับใช
มาตรการท่ัวไปตามท่ีกําหนดไวในขอ ๓๑ มาใชบังคับแทน 
- ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน มูลนิธิฯ เห็นวารางประกาศมี
เนื้อหาท่ีซํ้าซอนกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เกือบท้ังหมด และการกําหนดมาตรการบังคับท้ังสองระดับของ 

๒๙ 
 



ลําดับ 
(ราง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงรางประกาศตามผลการรับฟง

ความคิดเห็นสาธารณะ 

กสทช. มีความขัดแยงลักลั่น ไมสามารถนําไปปฏิบัติได มูลนิธิฯ 
จึงขอคัดคานการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
กํากับดูแลทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ท้ังฉบับ 
นายนิคม รักขันแสง 
- ควรจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเนื่องจากแตละจังหวัดมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยท่ัวไปไมเหมือนกัน การ
ใชมาตรการเพ่ือบังคับอาจไมเหมาะสมและยุติธรรมเพียงพอ 

๓๔ ขอ ๓๓ การดําเนินการตามหมวด ๕ ใหนํา
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในสวนท่ี
เก่ียวกับการพิจารณาชั้นพนักงานเจาหนาท่ีมาใชบังคับ
แกการพิจารณาของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖

 พันเอก
(นที  ศุกลรัตน) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๓๐ 



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
(ราง) แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ระหวางวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 

ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

๑ ขอมูลผูย่ืนคําขอ 
ชื่อนิติบุคคล/กลุมคน……............................................ชื่อสถานี
........................................................................... 
คลื่นความถ่ี .............................MHz. เว็บไซต (Website) (ถามี)........................................... 
ท่ีตั้งสถานี……......................................................... 
เลขท่ี........... ตรอก/ซอย ............. ถนน ............... 
หมูท่ี ........... แขวง/ตําบล ……....... เขต/อําเภอ...........จังหวัด …...…........... 
รหัสไปรษณีย…................โทรศัพท…….................. โทรสาร...............E-mail........................... 
เลขท่ีประจําตัวผูเสยีภาษี..................................... 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๒ ประเภทผูย่ืนคําขอ 
  […]   นิติบุคคล 
  […]   กลุมคน 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๓ ประเภทการทดลองประกอบกิจการ 
 […] วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ 

  […] วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน 
 […] วิทยุกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๔ รายละเอียดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ผูทดลองประกอบกิจการไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี ้

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑ 



ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 

ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

๕ (๑) คุณสมบัติการเปนผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๖ (๒) การทดลองประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแกกันมิได 
 ไดทดลองประกอบกิจการดวยตนเองมาตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมิไดกระทําการอยางใด ๆ อันเขาขายหรือมีลักษณะโอนใหแกผู
หนึ่งผูใดเพ่ือดําเนินการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแทน 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๗ (๓) เนื้อหาสาระของรายการท่ีดําเนินการทดลองออกอากาศ 
 มีการทดลองออกอากาศท่ีรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีไมกอใหเกิดการลมลางการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีไมมีผลกระทบตอ
ความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซ่ึง
เขาลักษณะลามกอนาจาร หรือไมมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอยางรายแรง มาตลอดระยะเวลาการทดลองออกอากาศหนึ่งป 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๘ (๔) การบันทึกรายการท่ีไดทดลองออกอากาศไปแลว 
 ไดจัดการและดําเนินการบันทึกรายการท่ีไดทดลองออกอากาศไวในเทปหรือวัสดุ

โทรทัศนอยางอ่ืน หรือดวยวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บ
รักษาไวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาการบันทึกไมนอย
กวาสามสิบวันนับตั้งแตรายการนั้นไดทดลองออกอากาศโดยสถาน ี

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๙ (๕) การเสนอผังรายการ 
 ไดเสนอผังรายการตามประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ี

ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีภายในเกาสิบ
วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการแลว  

 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีใหทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอน
ดําเนินการทดลองออกอากาศ กรณีท่ีประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดสวนรายการท่ี

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๒ 



ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 

ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

ไดแจงไว 
 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีโดยพลัน กรณีท่ีมีความจําเปน

เรงดวนตอประโยชนสาธารณะ เม่ือไดมีการทดลองออกอากาศแตกตางจากผังรายการท่ีไดแจง
ไวตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

๑๐ (๖) การ ประกาศ ขอมูลท่ีสําคัญของการทดลองประกอบกิจการ ไดดําเนินการประกาศ
ขอมูลดังตอไปนี้ทุกตนชั่วโมง  

 ชื่อสถานี วา.................................... 
 คลื่นความถ่ี .......................................... 
 ชื่อผูดําเนินรายการ ตามผังรายการท่ีไดยื่นไวตอคณะกรรมการหรือเจาพนักงาน 

…………… 
 หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ............... 
 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑๑ (๗) การหารายได 
 ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการหารายไดใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเครงครัด 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑๒ (๘) การแตงตั้งผูอํานวยการสถานี 
 ไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ระบุ) ............................. ซ่ึงมีสัญชาติไทยให

มีหนาท่ี ควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศ ใหเปนไปตามขอบเขตเง่ือนไขท่ีกําหนด  โดยไดมี
ระเบียบ ขอบังคับไวโดยชัดแจง 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑๓ (๙) การรบกวนคลื่นความถ่ีมิไดแพรกระจายคลื่นความถ่ีในการทดลองประกอบกิจการท่ี
กอใหเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ีของผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการ ดังตอไปนี้  

 กิจการวิทยุทางการบิน                    
 กิจการวิทยุคมนาคม  

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๓ 



ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 

ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

 กิจการโทรคมนาคม  
 กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน  
 สถานีวิทยุของประเทศเพ่ือนบาน  
 ไดปรับปรุง แกไข และ ระงับการแพรกระจายคลื่นความถ่ีท่ีกอใหเกิดการรบกวน

โดยทันที เม่ือไดแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี 
๑๔ (๑๐) การใชคลื่นความถ่ี 

 ได ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีตามภาคผนวก ง  ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยครบถวน
ทุกประการ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑๕ (๑๑) การขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 
 ไดดําเนินการเพ่ือยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี

วิทยุคมนาคม ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ  
ดังนี้ 

 ตรวจสอบ เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ใหมีลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐานทาง
เทคนิคที่คณะกรรมการกําหนดไว ในภาคผนวก ซ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ................. 

 ไดรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ เม่ือวันท่ี .................................... 

 ไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เม่ือวันท่ี ...................................... 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑๖ (๑๒) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศของสถานี  
 สถาน.ี..................... 
 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยครบถวนทุกประการ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๔ 



ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 

ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

 กรณีสถานตีั้งอยูในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศแลว 

๑๗ (๑๓) ดําเนินการออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย 
 ไดออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย ใหประชาชนทราบเม่ือรัฐบาล หรือหนวยงาน

ของรัฐรองขอกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหน ดมา
โดยตลอด 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑๘ ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และไดปฏิบัติตามเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขางตนทุกประการ  

 
ลงชื่อ................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/กลุมคน 
  (…………..………………………………………….) 
วัน/เดือน/ป................................................ 

ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 

๑๙ ขอเสนออ่ืนๆ นายทวี วงศแกว 
- แบบคําขอยุงยากมาก 
นายประดิษฐสรณ บุญศรี 
- ควรจะมีการอธิบาย หรือ
ตัวอยางในการกรอกท่ี
ละเอียดดวย 

- เห็นควรยืนยันรางเนื่องจากเปนการกําหนดใหยืน
ขอมูลท่ีจําเปนตอการเปนผูทดลองประกอบกิจกา  
และการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
- รับไวพิจารณาและจะนําไปปรับปรุงการดําเนินง
ตอไป 

 

๕ 


	Untitled




สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ 
(ราง) แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 


ระหวางวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 


ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 


ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 


๑ ขอมูลผูย่ืนคําขอ 
ชื่อนิติบุคคล/กลุมคน……............................................ชื่อสถานี
........................................................................... 
คลื่นความถ่ี .............................MHz. เว็บไซต (Website) (ถามี)........................................... 
ท่ีตั้งสถานี……......................................................... 
เลขท่ี........... ตรอก/ซอย ............. ถนน ............... 
หมูท่ี ........... แขวง/ตําบล ……....... เขต/อําเภอ...........จังหวัด …...…........... 
รหัสไปรษณีย…................โทรศัพท…….................. โทรสาร...............E-mail........................... 
เลขท่ีประจําตัวผูเสยีภาษี..................................... 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 
 
 


๒ ประเภทผูย่ืนคําขอ 
  […]   นิติบุคคล 
  […]   กลุมคน 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๓ ประเภทการทดลองประกอบกิจการ  
  […] วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ  
  […] วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน 
  […] วิทยุกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๔ รายละเอียดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ผูทดลองประกอบกิจการไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ


คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี ้


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑ 







ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 


ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 


๕ (๑) คุณสมบัติการเปนผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ


โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๖ (๒) การทดลองประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแกกันมิได 
 ไดทดลองประกอบกิจการดวยตนเองมาตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบ


กิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมิไดกระทําการอยางใด ๆ อันเขาขายหรือมีลักษณะโอนใหแกผู
หนึ่งผูใดเพ่ือดําเนินการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแทน 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๗ (๓) เนื้อหาสาระของรายการท่ีดําเนินการทดลองออกอากาศ 
 มีการทดลองออกอากาศท่ีรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีไมกอใหเกิดการลมลางการ


ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีไมมีผลกระทบตอ
ความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซ่ึง
เขาลักษณะลามกอนาจาร หรือไมมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอยางรายแรง มาตลอดระยะเวลาการทดลองออกอากาศหนึ่งป 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๘ (๔) การบันทึกรายการท่ีไดทดลองออกอากาศไปแลว   
 ไดจัดการและดําเนินการบันทึกรายการท่ีไดทดลองออกอากาศไวในเทปหรือวัสดุ


โทรทัศนอยางอ่ืน หรือดวยวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บ
รักษาไวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาการบันทึกไมนอย
กวาสามสิบวันนับตั้งแตรายการนั้นไดทดลองออกอากาศโดยสถาน ี


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๙ (๕) การเสนอผังรายการ 
 ไดเสนอผังรายการตามประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ี


ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีภายในเกาสิบ
วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการแลว  


 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีใหทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอน
ดําเนินการทดลองออกอากาศ กรณีท่ีประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดสวนรายการท่ี


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๒ 







ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 


ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 


ไดแจงไว 
 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีโดยพลัน กรณีท่ีมีความจําเปน


เรงดวนตอประโยชนสาธารณะ เม่ือไดมีการทดลองออกอากาศแตกตางจากผังรายการท่ีไดแจง
ไวตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี 


๑๐ (๖) การ ประกาศ ขอมูลท่ีสําคัญของการทดลองประกอบกิจการ ไดดําเนินการประกาศ
ขอมูลดังตอไปนี้ทุกตนชั่วโมง  


 ชื่อสถานี วา.................................... 
 คลื่นความถ่ี .......................................... 
 ชื่อผูดําเนินรายการ ตามผังรายการท่ีไดยื่นไวตอคณะกรรมการหรือเจาพนักงาน 


…………… 
 หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ............... 
 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑๑ (๗) การหารายได 
 ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการหารายไดใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน


ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเครงครัด 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑๒ (๘) การแตงตั้งผูอํานวยการสถานี 
 ไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ระบุ) ............................. ซ่ึงมีสัญชาติไทยให


มีหนาท่ี ควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศ ใหเปนไปตามขอบเขตเง่ือนไขท่ีกําหนด  โดยไดมี
ระเบียบ ขอบังคับไวโดยชัดแจง 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑๓ (๙) การรบกวนคลื่นความถ่ีมิไดแพรกระจายคลื่นความถ่ีในการทดลองประกอบกิจการท่ี
กอใหเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ีของผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการ ดังตอไปนี้  


 กิจการวิทยุทางการบิน                    
 กิจการวิทยุคมนาคม  


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๓ 







ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 


ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 


 กิจการโทรคมนาคม  
 กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน  
 สถานีวิทยุของประเทศเพ่ือนบาน  
 ไดปรับปรุง แกไข และ ระงับการแพรกระจายคลื่นความถ่ีท่ีกอใหเกิดการรบกวน


โดยทันที เม่ือไดแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี 
๑๔ (๑๐) การใชคลื่นความถ่ี 


 ได ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีตามภาคผนวก ง  ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยครบถวน
ทุกประการ 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑๕ (๑๑) การขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 
 ไดดําเนินการเพ่ือยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี


วิทยุคมนาคม ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ  
ดังนี้ 


 ตรวจสอบ เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ใหมีลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐานทาง
เทคนิคที่คณะกรรมการกําหนดไว ในภาคผนวก ซ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ................. 


 ไดรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ เม่ือวันท่ี .................................... 


 ไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เม่ือวันท่ี ...................................... 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑๖ (๑๒) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศของสถานี  
 สถาน.ี..................... 
 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยครบถวนทุกประการ 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๔ 







ลําดับ แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงแบบรับรองฯ 


ตามผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 


 กรณีสถานตีั้งอยูในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศแลว 


๑๗ (๑๓) ดําเนินการออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย 
 ไดออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย ใหประชาชนทราบเม่ือรัฐบาล หรือหนวยงาน


ของรัฐรองขอกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหน ดมา
โดยตลอด 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑๘ ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และไดปฏิบัติตามเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขางตนทุกประการ  


 
ลงชื่อ................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/กลุมคน 
  (…………..………………………………………….) 
วัน/เดือน/ป................................................ 


ไมมี เห็นควรยืนยันตามรางเดิม 


๑๙ ขอเสนออ่ืนๆ นายทวี วงศแกว 
- แบบคําขอยุงยากมาก 
นายประดิษฐสรณ บุญศรี 
- ควรจะมีการอธิบาย หรือ
ตัวอยางในการกรอกท่ี
ละเอียดดวย 


- เห็นควรยืนยันรางเนื่องจากเปนการกําหนดใหยืน
ขอมูลท่ีจําเปนตอการเปนผูทดลองประกอบกิจกา  
และการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ 
- รับไวพิจารณาและจะนําไปปรับปรุงการดําเนินง
ตอไป 


 


๕ 





