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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และ 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
(ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564) 

 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
1.1 "จากข้อ.5 กสทช.ควรนำคลื ่นความถี ่ ที ่เคยอนุญาตให้ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื ่นของรัฐ หรือผู ้ได้รับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากหน่วยงานดังกล่าวที่ ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง อยู ่ในวันที ่ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ใช้บังคับ และได้รับความเห็นชอบให้ถือครองคลื่นความถี่เพ่ือ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตาม พระราชบัญญัติองค์กร
จ ั ดสรรคล ื ่ นความถ ี ่ และ  กำก ับการประกอบก ิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 ซึ่งมีสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศนี้ ให้
สิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ ดังกล่าว สิ้นสุดในวันที่ 4 เมษายน 
2565 มา จัดสรรใหม่ให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้ เกิดการ

นาย เบญจพล วัฒนไกร 
หจก.ท่าจีน โปรโมชั่น 

เป็นไปตาม มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวัน
พุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เห็นชอบผลการพิจารณาและ
ตรวจสอบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ และการประกอบ
กิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื ่นของรัฐ จำนวน 538 คลื ่นความถี ่ โดย
กำหนดระยะเวลาการถือครองหรือใช้งานคลื่นความถี่ 
ตามแผนแม่บทการบริหารคลื ่นความถี ่ พ.ศ. 2555 
ยุทธศาสตร์การคืนคลื ่นความถี ่ ข้อ 8.2.1 และข้อ 
8.2.3.1 ซึ ่งต่อมาคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที ่ 76/2559 เรื ่อง มาตรการส่งเสริมการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื ่อประโยชน์สาธารณะข้อ 7 
กำหนดให้ กสทช. หรือสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ซ้ำซ้อนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทั้ง ด้านหน่วยงานที่ขอใช้ จำนวน
สถานีที่มาก เกินไป กำลังส่งที่สูงเกินไป  
เหตุผล  
1. ดังจะเห็นได้ว่า ในอดีตมีบางหน่วยงานมีการขอใช้ความถี่ใน
พ้ืนที่เดียวกัน บนวัตถุประสงค์เดียวกัน จำนวนมากหลายความถี่ 
แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ยื่นขอไว้ โดยนำคลื่น
ความถี่ที่ได้รับอนุญาตมานั้นไปให้ภาคธุรกิจเอกชนประมูลเพ่ือ
นำไปหาประโยชน์ทางธุรกจิแทน  
2. เกิดการใช้คลื่นความถี่จำนวนมากในพ้ืนที่เดียวกันแบบกระจุก
ตัว ที่มี ความไม่เป็นธรรมกับพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้พื้นที่ใกล้เคียง
และพื้นที ่อื ่นๆ โดยรอบ ต้องเสียสิทธิ ์ในการใช้คลื ่นความถี่
เดียวกันในการจัดตั้งสถานีวิทยุดังเช่น สถานีวิทยุใน กทม.หรือ 
จังหวัดใหญ่ ซึ่งมีสถานีวิทยุตั้งอยู่จำนวน มากได้สร้างผลกระทบ
ในการขอใช้ความถ่ีไปถึงจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง โดยรอบ  
3. เกิดการใช้กำลังส่งที่สูงเกินไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ กทม.
และเมืองใหญ่ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื ่นๆโดยรอบ ที่จะขอใช้
ความถี่เดียวกันในการตั้ง สถานีวิทยุดังเช่น สถานีวิทยุใน กทม.
หรือ จังหวัดใหญ่ ที่ใช้กำลังส่งสูงๆ สร้างผลกระทบไปถึงจังหวัด
อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ" 

เรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุง
การใช้คลื ่นความถี ่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ (พ.ศ. 2555) เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปี นับ
แต่วันครบกำหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
ดังกล่าว  
ดังนั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายเดิม จะมี 
สิทธิใช้งานได้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 หลังจากนั้น 
หากประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้จัดทำแผน
ประกอบกิจการ เพื่อขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. 
ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

1.2 ควรเพิ ่มเติมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือสื่อ
ทางเลือก เช่น วิทยุดิจิตอล เข้ามาด้วย 
หากวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแผนความถ่ีวิทยุ คือให้เหมาะสม
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื ่อประโยชน์ส ูงส ุดต่อ
ประชาชนแล้วนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ควรปรับปรุงให้แสดง
ถึงความก้าวหน้าและความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีที่จะ
เกิดในอนาคตด้วย 

นางสาวอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม 
บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด 

สำนักงาน กสทช. ได้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยน
ผ่านกิจการกระจายเสียงสู ่ระบบดิจิทัล โดยได้ออก
ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้  

1) ประกาศ กสทช. เรื ่อง แผนความถี่วิทยุการ
กระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือ
ทดสอบ  

2) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบ
เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2555 

2. ขอบข่าย 
2.1 ขอให้รวมร่างประกาศแผนความถี ่วิทยุกิจการกระจายเสียง

ระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำเข้าด้วยกัน เพราะมีเนื้อหาเหมือนกัน 

 

นางสาว เกษมศรี สุภาอินทร์ 
สถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ  
FM 91.00 MHz ลำพูน 

 
 

แผนความถ่ีวิทยุ ครอบคลุม การกำหนดช่องความถี่
วิทยุ คุณลักษณะทางเทคนิค และเงื่อนไขการใช้งาน
คลื่นความถี่ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงแค่การกำหนดช่อง
ความถี่วิทยุ ดังนั้น การแยกแผนความถี่วิทยุจะทำให้
การใช้งานคลื่นความถ่ีและการกำกับดูแลเป็นไปโดย
มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 2.2 ให้ยกเลิกแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ และรวมร่างแผนความถี่เป็นแผนเดียวกัน 
นาย ภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 

บ้านนา 93 ศรีสะเกษ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

2.3 รวมแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและแผน
ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 

Chunya Srinual 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 

1) แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำ เป็นการกำหนดคุณลักษณะทาง
เทคนิคในลักษณะแบบเดียวกัน (uniform) 
ที่เอื ้อให้การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะโอกาสในการเข้าถึงการใช้คลื่น
ความถี่มีมากขึ้น สามารถออกอากาศได้ใน
หลายพื้นท่ี ที่เป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก 

2) แผนความถี ่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งสูงเป็นแผนความถี่วิทยุที่ต้องคำนึงถึง
การรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ในลักษณะ
การรบกวนที่รุนแรง (harmful interference) 
และเขตบริการ เพื ่อใช้อ้างอิงในการคำนวณ
มูลค่าคลื ่นความถี่ที ่สามารถนำไปใช้ในการ
ประมูลได้ 

2.4 ให้รวมแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและ
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 
เนื่องจากเนื้อหาซ้ำซ้อนกัน 

บุญชู นพบูรณ์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 
2.5 ให้ยกเลิกแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำและรวมแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็มและแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำ เข้าด้วยกัน 

ฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 
 

2.6 ให้ยกเลิกแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำและรวมแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็มและแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำ เข้าด้วยกัน 

ประภาพร สารีวงษ์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

2.7 ไม่ว่าคลื ่นหลักหรือคลื ่นใบอนุญาตทดลองควรใช้มาตรฐาน
เดียวกัน เพราะเป็นคลื่นวิทยุเหมือนกัน 

นาย โชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
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2.8 ไม่ควรแยกประเภท สถานีวิทยุตามกำลังส่ง ควรพิจารณา การ
ออกอากาศให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือ
ประโยชน์ในการรับข่าวสารของพ่ีน้องประชาชน 
ไม่เห็นด้วย เพราะกำหนด กว้างๆ ว่ากำลังส่งของสถานีสูงกว่า 
50 วัต แต่ไม่ได้กำหนด กำลังส่งสูงสุดไว้ด้วย 
เห็นสมควรให้สถานีวิทยุควรมีมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกสถานี 

นายสรรค์ สามกองาม 
หจก สร้างสรรค์มีเดียเฮ้าส์ 

 

2.9 ให้ควบรวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ เป็นฉบับเดียวกันกับแผน
ความถี่ฉบับนี้  
ความถี่ตามตารางที่ ๑ ตารางที่ ๒ ข้อมูลทางเทคนิคการส่ง
สัญญาณ ซ้ำหรือทับซ้อนกับแผนความถี่ กำลังส่งต่ำ 

ผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดยให้ควบ
รวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ และยกเลิก

ตารางที่ 5 
จำนวน 83 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.2) 

3. ประเด็นความถี่วิทยุ 

3.1 ข้อ 2.1 ย่านความถี่วิทยุควรให้ใช้ตามเดิม เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
สูง 

นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์  
สถานีวิทยุคนรากหญ้าเชียงราย 

การกำหนดย่านความถี่วิทยุสำหรับวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม สอดคล้องตามข้อบังคับวิทย ุของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและเป็นไปตาม
ตารางกำหนดคลื่นความถี ่แห่งชาติ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2564) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ทั้งนี้ การกำหนดย่านความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็มไม่ได้แตกต่างจากการกำหนดย่านความถี่
วิทยุเดิม 
 
 

3.2 ควรกำหนดช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์มีค่า 500 kHzเนื่องจาก
ทาง กสทช. มีหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งกำลังส่งปกติ และ 
กำลังส่งต่ำเองแล้ว ควรกำหนดให้ชัดเจนและแยกความถี ่แต่ละ
ประเภทออกเพื่อป้องกันปัญหาการรบกวน และสร้างความชัดเจน
ของความถี่แต่ละประเภท เช่น XX.00 MHz , XX.50 MHz คือคลื่น
หลัก เป็นต้น 

นางสาวอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม 
บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด 

การกำหนดช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ที่ 250 kHz จะ
ส่งผลให้มีจำนวนช่องเพียงพอต่อความต้องการ
จำนวนมาก  

4. การส่งสัญญาณ 
4.1 การส่งสัญญาณควรเป็นไปตาม ITU และ IEC นาย โชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 

สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 
สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 

การจัดทำแผนความถี่วิทยุอ้างอิงตาม ข้อเสนอแนะ
ของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( 
International Telecommunication Union: 
ITU) และ มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ระดับ
สากล (International Electrotechnical 
Commission: IEC) ทั้งนี้ ในแผนความถี่ได้มีการอ้าง
ถึงเอกสารอ้างอิงตามข้อ 7  
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4.2 ข้อ 3.5.1 คำว่า ท่าอากาศยาน ควรเปลี่ยนเป็น สนามบิน ตาม 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นาย สมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

รับไปปรับปรุงแก้ไข เป็น 
3.5.1 ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่น
ความถี่ของสนามบินและสถานที่ตั้งเครื่องอำนวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ 

4.3 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากในพื้นที่ปลอดการรบกวนของท่า
อากาศยานและสถานีควบคุมการจราจรทางอากาศไม่ควรจะมี
สถานีวิทยุกระจายเสียงไปตั้ง มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รับทราบความเห็น 

4.4 ไม่มีความจำเป็นต้องเอาข้อมูลในปัจจุบันนี้มาใส่ในประกาศ แต่
ถ้าจะใส่ ก็จำเป็นต้องระบุหน่วยกำลังส่งออกอากาศสูงสุด เช่น 
kW หรือ dBW เนื่องจากหากวันใดวันหนึ่งมีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงข้อมูล จะขัดกับประกาศนี้โดยทันที ไม่ใส่เลยก็ได้ 
หรือจะใส่ว่า “ตามที่ได้รับอนุญาต” 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก 
ตาราง 5 ไม่ได้เป็นตารางที่กำหนดหรือระบุผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แต่เป็นตารางกำหนดพิกัด
ที ่ต ั ้งและคุณลักษณะทางเทคนิค สำหร ับการวิ  
เคราะห์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่อ้างอิงการให้บริการ
และการรบกวน โดยจำเป็นต้องมีพิกัดที่ตั้ง ความถี่
วิทยุ ความสูงสายอากาศ กำลังส่งออกอากาศ ซึ่งผู้
ขอรับการจัดสรรคลื ่นความถี ่ สามารถขอเปลี ่ยน 
แปลงที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค ตามเงื่อนไข
การใช้งานคลื ่นความถี ่ ข้อ 5.1 ของร่างประกาศ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

กสทช. เรื ่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม 
ทั ้งน ี ้  ภายหลังได ้ร ับอนุญาตสามารถปรับปรุง
คุณลักษณะทางเทคนิคได้ แต่ต้องไม่ส่งผลให้พื ้นที่
การให้บริการเกินไปจากพื้นที่การให้ บริการที่ได้รับ 
อนุญาตเดิม ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีว ิทยุ
กระจาย เสียงอื่นที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว เป็นไป
ตามเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ ข้อ 5.10 ของร่าง
ประกาศฯ ดังกล่าว 
 

4.5 ต้องการให้เป็นแบบเดิม นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์  
สถานีวิทยุคนรากหญ้าเชียงราย 

RDS มีประโยชน์ในการช่วยยืนยันตัวตน เช่น ใน
กรณีที่เกิดการรบกวนการบิน RDS จะทำให้ ทราบ
ว่าสถานีที ่ก่อให้เกิดการรบกวนการบิน คือสถานี
อะไร และ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยน
ช่องรายการสถานีวิทยุดิจิทัลที่พ้นพ้ืนที่การให้บริการ
ซึ่งจะสามารถรับฟังผ่านวิทยุระบบเอฟเอ็ม (Service 
Following)  ได้เอง 

4.6 RDS เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ ฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 
4.7 ระบบส่งส ัญญาณข้อมูลว ิทยุ (Radio Data System: RDS) 

ขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ ่ม (Focus Group) 
ทางด้านเทคนิคในระบบส่งสัญญาณดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อย

ผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดยให้ควบ
รวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ และยกเลิก

ตารางที่ 5 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ก่อน เนื ่องจากการกำหนดทางเทคนิคในข้อนี ้ กระทบต่อ
เครื่องส่งวิทยุที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันของสถานีวิทยุทุกสถานี การ
กำหนดทางเทคนิคในข้อนี้ กระทบต่อเครื่องส่งวิทยุที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันของสถานีวิทยุทุกสถานี การกำหนดนี้ อาจทำให้สถานี
วิทยุต้องลงทุนซื้อเครื่องส่งวิทยุใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนหลัก
ของสถานี ซึ่งมิใช่การเปลี่ยนผ่าน แต่เป็นการกำหนดที่ให้เกิด
ต้นทุนหลักท่ีสูงมาก และ ข้อมูลทางเทคนิค ไม่ใช่แผนความถี่ 

จำนวน 83 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.2) 

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่อง RDS ในแผนความถี่วิทยุนี้ ไม่ได้
แตกต่างจากแผนความถี ่วิทยุกระจายเสียงระบบ 
เอฟ.เอ็ม. ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ประกาศ
เดิม พ.ศ. 2560) 
 
สำนักงานได้เชิญผู้แทนจากห้องปฏิบัติการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นแล้ว 
 

4.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตั้งระบบ RDS เป็นมาตรฐานที่
ต่างประเทศทุกประเทศเค้าทำกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานีกำลังส่งต่ำ
หรือสถานีเพื่อการพาณิชย์ ทุกสถานีควรมีระบบ RDS เพื่อช่วย
ยืนยันตัวตน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับฟังในการ
ค้นหาสถานี 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4.9 ควรกำหนดความสูงตั ้งแต่สายอากาศด้านล่างสุดจากระดับ
พ้ืนดิน เพ่ือคุณภาพการออกอากาศท่ีดีและมีมาตรฐาน 

นางสาวอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม 
บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด 

เห็นควรให้กำหนดความสูงของสายอากาศ โดยวัด
จากพื้นดินถึงจุดกึ่งกลางสายอากาศ เนื่องจาก การ
วัดความสูงสายอากาศมีผลต่อการคำนวณพื้นที่การ
ครอบคลุมของสัญญาณ ซึ่งเป็นไปตามการคำนวณ
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4.10  
1) ให้จำกัดความสูงของสายอากาศไม่เกิน 60-100 เมตร โดย

ให้นับจากจุดสูงสุดของสายอากาศ เนื่องจาก การนับจากจุด
กึ่งกลางสายอากาศ ยิ่งทำให้จุดสูงสุดของสายอากาศ มิได้
ถูกจำกัด เหตุให้สามารถต่อสายอากาศให้สูงไปอีก 

2) ความสูงของสายอากาศ มีผลต่อระยะทางในการส่งการแพร่
คลื่นความถี่ ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน 
หากมีการตั้งสายอากาศเหนือพื้นดินในที่สูงมาก เช่น บน
ภูเขา และกำหนดความสูงของสายอากาศขึ้นสูงอีก หาก
สายอากาศมิได้มีทิศทางชี้ลงมายังพ้ืนที่ หรือ มีบางส่วนของ
สายอากาศมีทิศชี ้ข ึ ้น หรือ เหตุ ให้มีการสะท้อนในชั้น
บรรยากาศ ยิ่งทำให้เกิดโอกาสเกิดการรบกวนการบินได้ 
และ ข้อมูลทางเทคนิค ไม่ใช่แผนความถี่ 

ผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดยให้ควบ
รวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ และยกเลิก

ตารางที่ 5 
จำนวน 83 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.2) 

พื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณตามข้อเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
( International Telecommunication Union: 
ITU) 

5. การรับสัญญาณ 
5.1 ข้อ 4.2 ความแรงของสัญญาณขั้นต่ำ และ ข้อ 4.4 การยอมรับ
สัญญาณรบกวน ไม่ควรกำหนดรายละเอียดที่ละเอียดเกินไป 

นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์  
สถานีวิทยุคนรากหญ้าเชียงราย 

ความแรงส ัญญาณขั ้นต ่ำและระดับการยอมรับ
สัญญาณรบกวนถูกใช้ในการประเมินผลการรับ



เอกสารแนบ 1.1 

11 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

5.2 การรับสัญญาณขั้นต่ำ เป็นเรื่องของเครื่องรับวิทยุ ผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดยให้ควบ
รวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ และยกเลิก

ตารางที่ 5 
จำนวน 83 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.2) 

สัญญาณของเครื่องรับวิทยุเพื่อประกอบการจัดทำ
แผนความถี่วิทยุ และใช้ในการประเมิน ผลการรับ
สัญญาณเพื่อประกอบการกำกับดูแลการใช้งานคลื่น
ความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดความแรงของสัญญาณขั้น
ต่ำและระดับการยอมรับสัญญาณรบกวนขึ้นเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการ
และการรบกวน  

5.3 วิทยุทรานซิสเตอร์ก็รับสัญญาณดีอยู่แล้ว ดร.สุเทพ เม้าสง่า 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์ เรดิโอ 

รับทราบความเห็น 

5.4 การรับสัญญาณควรเป็นไปตาม ITU นาย โชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 

การจัดทำแผนความถี่วิทยุอ้างอิงตาม ข้อเสนอแนะ
ของ สหภาพโทรคมนาคมระหว ่างประเทศ ( 
International Telecommunication Union: ITU) 
และ มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ระดับสากล 
( International Electrotechnical Commission: 
IEC)  ท ั ้ ง น ี ้  ใ นแผนความถ ี ่ ไ ด ้ ม ี ก า ร อ ้ า ง ถึ ง
เอกสารอา้งอิงตามข้อ 7  
 



เอกสารแนบ 1.1 

12 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

6. เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ 
6.1 ย ังไม ่ ได ้กำหนดว ันย ื ่นแบบรายงานระด ับการแผ ่คลื่ น

แม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ควร
กำหนดให้วันยื่นแบบรายงานภายใน 31 ธันวาคม เหมือน แบบ
รายงานกำลังส่งออกอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

เนื่องจาก สำนักงานมีโปรแกรมคำนวณกำลังส่งออก
อากาศและระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ไว้สำหรับการออก
รายงานระดับการแผ่คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและรายงานกำลัง
ส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน 
กสทช. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการ 
ดังนั้น การกำหนดวันยื่นแบบรายงานทั้ง 2 ฉบับควร
เป็นวันเดียวกัน และเพื ่อไม่ให้เกิดความคับคั่งของ
เอกสาร จึงเห็นควรปรับปรุงแผนความถี่ฯ ข้อ 5.7 จาก
เดิม ที่กำหนดให้ส่งแบบรายงานกำลังส่งออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ภายใน 31 
ธันวาคม ของทุกปี เปลี่ยนเป็น ภายใน 30 กันยายน 
ของทุกปี  

6.2 กสทช. ควรปรับปรุงเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
 
 

ดร.สุเทพ เม้าสง่า 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์  

เรดิโอ 

รับทราบความเห็น 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

 

6.3 เห็นด้วยที่ทุกสถานีควรมีมาตรฐานป้องกันการรบกวนการใช้
คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน 
 

นายสรรค์ สามกองาม 
หจก สร้างสรรค์มีเดียเฮ้าส์ 

 
 
 
 

7. ตารางกำหนดพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค (ตารางท่ี 5) 
7.1 ขอให้ยกเลิกตารางที่ 5 ในร่างประกาศแผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เพราะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำและ
ขอรายละเอียดตารางที่ 5 ว่ารัศมีการออกอากาศเท่าใด หน่วยงานใด
ออกอากาศ และระบุวัตถุประสงค์การออกอากาศ เพ่ือไม่ให้มีกลุ่ม
ทุนนำไปหาผลประโยชน์ เหมือนเช่นที่กลุ่มทุนทำให้วิทยุท้องถิ่นแพง
ขึ้นจนผู้ประกอบการต้องออกมาทำวิทยุชุมชน 

เกษมศรี สุภาอินทร์ 
สถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ  
FM 91.00 MHz ลำพูน 

 

เห็นควรให้คงตารางที่ 5 ตารางกำหนดพิกัดที่ตั้งและ
คุณลักษณะทางเทคนิค ของร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม เนื่องจาก 
1. ตาราง 5 ไม่ได้เป็นตารางที่กำหนดหรือระบุผู้

ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แต่เป็นตาราง
กำหนดพิกัดที่ตั ้งและคุณลักษณะทางเทคนิค 
สำหรับการวิเคราะห์คำนวณเกี ่ยวกับพื ้นที่
อ ้างอิงการให ้บร ิการและการรบกวน โดย

7.2 ควรเรียกคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่
ด้วย เพราะมีการหารายได้ มีสปอนเซอร์ มีโฆษณาด้วย ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการแบบธุรกิจเหมือนกัน จึงขอคัดค้านและขอให้ยกเลิก

อนัญญา พยัฆเษม 
plaza radio 97.50 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ตารางที่ 5 ในร่างประกาศแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติ  

จำเป็นต้องมีพิกัดที่ตั ้ง ความถี่วิทยุ ความสูง
สายอากาศ กำลังส่งออกอากาศ ซึ่งผู้ขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ สามารถขอเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค ตามเงื่อนไข
การใช ้งานคล ื ่นความถ ี ่  ข ้อ 5.1 ของร ่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

2. การกำหนดตาราง 5 มีความจำเป็น เพ่ือรองรับ
การดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 เพื่อรองรับการดำเนินการตามบทเฉพาะ

กาล มาตรา 74  แห ่ ง  พ.ร .บ .  การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ประกอบกับ มาตรา 
83 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
แ ล ะ ก ำ ก ั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

7.3 ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.2553 และแผนแม่บทบริหาร
คลื่นความถี่ ที่สถานีตามตารางที่ 5 ในร่างประกาศแผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกำลังส่ง และ
ไม่ต้องเข้าสู่การประมูล ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตาม
คำพิพากษาที่ศาลปกครองขอให้เพิกถอนข้อ 7 เรื ่องหลักเกณฑ์
ทดลองฯ พ.ศ. 2555 อีกท้ังเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่
ก่อให้เกิดการแข่งขันเสรีและริดรอนสิทธิ์ ซึ่งสุดโต่งเกินไป กสทช. 
ต้องทำให้เกิดความเสมอภาค ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน 
เมื่อเกิดปัญหาผู้เช่าช่วงเวลาสถานีอื ่นต้องลดกำลังส่งเมื่อไปกวน
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เพราะเป็นสถานี
สาธารณะ เป็นไปเพื่อความมั่นคง ขึ้นกับกรมไปรษณีย์เก่า ซึ่งควร
ยกเลิกการใช้เหตุผลเหล่านี้และจัดสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถี่ให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากอยู่ภายใต้  พ รบ. 
ฉบับเดียวกัน 
ให้ยกเลิกตารางที่ 5 เพื่อธรรมาภิบาลและความเป็นธรรม 

ภุชงค์ รักชาติสกุลไทย 
บ้านนา 93 ศรีสะเกษ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

7.4 ประกาศแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เป็น
การเอื้อประโยชน์เนื่องจากตารางที่ 5 ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ ทั้งๆ ที่ต้องอยู่
ภายใต้ พรบ. เดียวกันและมีการเช่าช่วงเวลา รับโฆษณา เหมือนกัน 
และให้ 
1. ตัดตารางที่ 5 และเปิดเผยข้อมูลเหตุผลที่คงสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ไว้ 

Chunya Srinual 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ ่มเติม ซึ ่งกำหนดให้หน่วยงาน
ราชการที่ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
อยู่เดิม หากประสงค์จะประกอบกิจการ
ต่อไปให้จัดทำแผนประกอบกิจการ เพ่ือ
ขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. ตามประกาศ 
กสทช. เร ื ่อง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการ
อน ุญาตให ้บร ิการกระจายเส ียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
 ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องมีตาราง 5 
สำหรับกรณีผู้ประกอบกิจการรายเดิมที่
ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ตามประกาศ 
กสทช. เร ื ่อง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการ
อนุญาตให้บริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
 

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบกิจการราย
ใหม่ โดยต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ตาม ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และว ิธ ีการอนุญาตให้ใช ้คลื ่นความถี่  

7.5 ให้เปิดเผยที ่มาของตารางที ่ 5 ของแผนความถี ่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เปิดเผยความจำเป็นที่คงไว้ไม่ต้องคืน
คลื่นภายใน 60 วัน 
ให้ยกเลิกตารางที่ 5 ของแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม เนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์และเลือกปฏิบัติ ซึ ่งขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 

นางสาว บุญชู นพบูรณ์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 

7.6 การออกร่างประกาศแยกทำให้เห็น 2 มาตรฐานชัดเจน เช่น
ตารางที่ 5 ของแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มมี 
erp สูง และความสูงสายอากาศที่สูงมาก 
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่มีสปอนเซอร์มา
โดยตลอด และอยู่ใต้พรบ. เหมือนกัน ดังนั้น จึงควรทำให้มีความ
โปร่งใส 

ฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 



เอกสารแนบ 1.1 

16 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ให้เรียกคืนคลื่นหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่น
ทั้งหมด และแสดงความจำเป็นในการใช้คลื่น 

สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. 
...ซ ึ ่งกำหนดวิธ ีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ไว้ 2 วิธีหลัก คือ การประมูล และ
การคัดเลือก โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีตาราง 5 สำหรับ
การคำนวณพื้นที่อ้างอิงการให้บริการเพ่ือ
ใช ้ในการประเม ินม ูลค ่าคล ื ่นความถี่
สำหรับการประมูล 

 
สรุปแล้ว ตาราง 5 เป็นตารางที่ใช้สำหรับการ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับทั้ง 2 ประเภท
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การขอรับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่อาจมีพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทาง
เทคนิคแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 
ได้ ตามเงื ่อนไขการใช้งานคลื่นความถี ่ข้อ 5.1 
ของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

 

7.7 ให้ยกเลิกกำลังส่งออกอากาศ 40kw ฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

7.8 ขอให้เรียกคืนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่ และเปิดเผยข้อมูล 
ว่าเป็นการประกอบกิจการสาธารณะ 
ให้ยกเลิกตารางที่ 5 ของแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม 
ขอคัดค้านที่มีสถานีที่สามารถออกอากาศด้วยกำลังส่ง 40kw ได ้

ประภาพร สารีวงษ์ 
ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด 

 

7.9 ไม่ควรกำหนดขึ้นมาใหม่ ควรอ้างอิงให้เป็นไปตามความถี่เดิม
ของแต่ละสถานีฯ เพราะสถานีที่ไม่เป็นไปตามแผนความถี่ฯ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 

น.ส. จิรนันท์ จันทวงษ์  
สถานีวิทยุคนรากหญ้าเชียงราย 

7.10 ขอคัดค้านร่างประกาศเป็นร่างประกาศนี้ไม่มีความเป็นธรรม 
ในเรื่องแผนความถี่ และนำ313สถานีผมแอบแผง เอาแผนความถี่ไป
ตรวจปรากฏว่าที่ตั้ง313สถานีคือที่ตั้งเก่าของสถานีหลัก โดยใช้คอน
ทรายมาแทนสื่ ่อสถานีจริงทำให้ผู ้ประกอบการส่งสัย นำพิกัดไป

กษิภัท พรรณเทียน 
บริษัท ไดมอนด์มีเดียสตูดิโอพัทยา 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ตรวจสอบคูเกิ้ลแม็บปรากฎว่าพิกัดในแผนความถี่ที่5ตรงกลับสถานี
หลักจึงมองว่า เอื่อประโยชน์ให้สถานีหลัก แถม สถานีหลักเหล่านั้น
ยังไม่ต้องประมูลจึงขอคัดค้านตารางที่5ในแผนความถี่ให้ท่านไป
ยกเลิกเพื่อกลับไปแก้ไข เรื่องความสูงและกำลังส่ งของสถานีหลัก
ด้วย 
คัดค้านให้กลับไปแก้ไขเพราะเอื่อประโยชน์ให้กลุ่มเดิมๆ เป็นเรื่องที่
ทับซ้อน คิดดีๆครับการเอื้อประโยชน์ ไม่เท่าเทียม แค่ในตารางที่5ก็
เห็นชัดเจน ไม่มีความเป็นธรรม 

3. ตารางที ่ 5 เป็นตารางกำหนดพิกัดที ่ตั ้งและ

คุณลักษณะทางเทคนิคเดิม ผ่านการให้บริการ

มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ซึ ่งเหมาะสมกับ

พื ้นที ่และมีฐานของผ ู ้ร ับฟังอย ู ่แล ้ว หาก

เปลี ่ยนแปลงต้องวิเคราะห์เรื ่องการรบกวน

ระหว่างสถานีและและความเหมาะสมกับพื้นที่

และฐานของผู้รับฟังใหม่  

7.11 ไม่เห็นด้วยกับคุณสมบัติ313 สถานีที่ได้สิทธิ์มากกว่าในขณะ
วิทยุท้องถิ่นถูกลดลงขอให้เลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด19ยังทวีความรุนแรงผู้ประกอบการรายย่อยไม่
สามารถแบกรับภาระท่ีเพ่ิมข้ึนได้ในช่วงนี้ 
ไม่เห็นด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ให้เลื่อนไป
ก่อน 

นายธงศักดิ์ อริยะ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย 

7.12 ไม่เห็นด้วย  ทุกสถานีต้องได้ออกอากาศแบบเท่าเทียมกันทั้ง
กำลังส่ง และคุณสมบัติ แบบนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบเชิงธุรกิจ เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับนายทุนฝ่ายเดียว  
ช่องความถ่ีให้ใช้ตามเดิมไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร 
เห็นควรให้ทุกสถานีใช้กำลังส่งเท่าเดิม 

สุนทร  จำรัส 
สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

7.13 เป็นเรื ่องที ่ดี  ไม่ค่อยเข้าใจ น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจ
มากกว่านี้ 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25MHz 

7.14 ควรเสมอภาคกัน ควรเสมอภาคทั่วประเทศ ความถี่เท่าเดิม 
มาตรฐานเท่าเดิม เงื่อนไขมากเกินไป 

นายนิคม รักขันแสง 
สถานีวิทยุ 105 โกสุม เรดิโอ 

 
7.15 คัดค้านการอ้างถึงว่าเป็นแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ทั ้งที ่แผนความถี ่ว ิทยุฉบับนี ้ มิได้กล่าวถึงความ
เกี ่ยวข ้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หร ือ แสดงความ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมิได้มี
เนื้อหาแสดงถึงการป้องกันการรบกวนการบิน อีกทั้งไม่ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน แต่กลับเป็นประโยชน์กับสถานี
วิทยุหลัก 313 สถานี ตามแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 (ตาราง
กำหนดพิกัดท่ีตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค)  
ขอให้ขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของสถานี ตามข้อ 5 ไปจนกว่าที่มี
การปรับปรุงแผนความถี่ฯ และการปฏิบัติตามการอนุญาตที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับความเป็นจริง ให้เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่การถือ
ครองคลื่นความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง ที่คณะกรรมการ กสทช. 
ได้เห็นชอบที่มิได้เรียกคืนคลื่นความถี่ และเหตุผลการไม่เรียกคืน

ผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดยให้ควบ
รวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ และยกเลิก

ตารางที่ 5 
จำนวน 83 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.2) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

คลื่นความถี่ ที่ปัจจุบันมิได้มีพฤติกรรมให้สัมปทาน ทั้งทางตรงและ
โดยอ้อม ต่อสาธารณะ ภายใน 60 วันนับแต่วันประชุมรับฟังความ
คิดเห็นอีกด้วย 
การเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะการ
แสดงพิกัดตำแหน่งที ่ตรงกับสถานีวิทยุหลัก (เดิม) ดังปรากฏใน 
ตารางที ่ 5 เป็นการแสดงเจตนาจองแผนความถี ่ฉบับนี ้ ซึ ่งมิใช่
ประกาศแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม แต่เป็น
ประกาศอนุญาตให้สถานีที่มีพิกัดตามตารางที่ 5 มีความเป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมิได้เป็นไปตามกลไก 
หรือ เงื่อนไขการเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เป็นเหตุให้คัดค้านประกาศ
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มฉบับนี้ 
การกำหนดเงื่อนไขกำลังส่งออกอากาศในลักษณะเกินกำลังส่ง แต่
มิได้กำหนดเงื่อนไขกำลังส่งออกอากาศสูงสุด ซึ่งกำลังส่งออกอากาศ 
มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ครอบคลุมการออกอากาศ ซึ่งแผนความถี่นี้ 
มีการอ้างใช้ความถี่ตามตารางที่ 1 ซ้ำหรือทับซ้อนกับแผนความถี่ 
กำลังส่งต่ำ 
ยกเลิกตารางที่ 5 ซึ่งแสดงพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิค ซึ่ง
ตรงกับ 313 สถานี ในปัจจุบัน ให้กำหนดช่วงกำลังส่งออกอากาศ 
โดยมีเงื่อนไขจำกัดพื้นที่ครอบคลุมการออกอากาศไม่เกินระยะทาง
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

รัศมี และ/หรือ ทิศทางการครอบคลุมพื้นที่ และ เงื่อนไขที่คำนวน
การรับฟังได้ไกลสุดในระยะทาง ซึ่งอาจให้เป็นประกาศที่มีความ
เชื่อมโยงที่มีความชัดเจน แต่มิใช่ประกาศ มาตรฐานเทคนิค ที่ได้
ประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมกันนี้ 
เงื่อนไขทางเทคนิค ตาม มาตรฐานทางเทคนิค ไม่ได้จำกัดกำลังส่ง
สูงสุดที่จะอนุญาต แต่ถูกกำหนดไว้ในตารางที ่ ๕ ซึ ่งเป็นข้อมูล
ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับ ๓๑๓ สถานีหลัก จึงควรให้มีการปรับปรุง
มาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศที่มีขึ้น ให้มีการกำหนดกำลังส่ง
สูงสุดที่จะอนุญาต และกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่ป้องกันการรบกวน
การบินในลักษณะ Preventive และ ข้อมูลทางเทคนิค ไม่ใช่แผน
ความถี ่
ขอให้ขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของสถานี ตามข้อ (๕) ไปจนกว่าที่มี
การปรับปรุงแผนความถี่ และการปฏิบัติตามการอนุญาตที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับความเป็นจริง ให้เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่การถือ
ครองความถ่ีวิทยุกระจายเสียง ที่คณะกรรมการ กสทช.ได้เห็นชอบที่
มิได้เรียกคืนความถี่ และเหตุผลการไม่เรียกคืนความถี่ ที่ปัจจุบันมิได้
มีพฤติกรรมให้สัมปทาน ทั ้งทางตรงและโดยอ้อม ต่อสาธารณะ 
ภายใน 60 วันนับแต่วันประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกด้วย 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

7.16 ผู้ทดลองประกอบกิจการที่เป็นองค์กรนิติบุคลซึ่งเป็นทั้งห้าง
หุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด สามารถใช้กำลังส่งต่ำเพียง 50 วัตต์ 
ในขณะที่บางหน่วยงาน กสทช.อนุญาตให้ใช้กำลังส่งได้ถึง 40,000 
วัตต์ ทำให้เกิดความเหลือมล้ำเป็นอย่างมาก 

กลุ่มผู้ทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 70 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.3) 

7.17 ตามตารางกำหนดพิกัดที่ตั้งฯ No.73 Bangkok-40 Lat(N) 
Long(E) ไม่ตรง 
ที่ถูกต้องคือ  
Lat(N) : 13.780812  
Long(E) : 100.635667 
Freq : 107.00 MHz 

นาย ภูธดา นุศาสตร์เลิศ 
บมจ.อสมท 

รับไปปรับปรุงแก้ไขพิกัดท่ีตั้งของ Bangkok-40  
ในลำดับที่ 73 ของ ตารางที่ 5 เป็น  
Lat(N) : 13.780812  
Long(E) : 100.635667 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
 
ไม่มี 
 

  

9. ภาคผนวก แบบรายงานกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
 
ไม่มี 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

10. ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ 
10.1 กรณีที่ บมจ.อสมท ต้องการตั้งสถานีเสริมเพื่อเพิ่ม coverage 
area จะต้องประมูลใหม่หรือไม ่

นาย ภูธดา นุศาสตร์เลิศ 
บมจ.อสมท 

1. ในการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งานคลื่นความถี่
ว ิทยุกระจายเสียงไปสู ่ระบบการอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่
และประกอบกิจการกระจายเสียง มีกระบวนการ
ที่เก่ียวข้อง 3 กระบวนการหลักคือ 
1) แผนการดำเนินงานในการพิจารณาอนุญาต

ให้ใช ้คล ื ่นความถี ่และประกอบกิจการ
กระจายเสียง สำหรับคลื่นความถี่ตามแผน
ความถี ่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม 
และระบบ เอ.เอ็ม (ได้รับความเห็นชอบตาม
มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) ซึ่งในแผนการ
ดำเนินงานดังกล่าวได้มีการกำหนดประเภท
การประกอบกิจการสำหร ับแต ่ละย ่าน
ความถี่วิทยุทั้งระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ 
เอ.เอ็ม ไว้ด้วย 

2) แผนความถ่ีวิทยุ  

10.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อยู่ก่อนประกาศ 
แต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ควรแจ้งให้ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงความถี่ให้ถูกต้อง โดย
พิจารณาหลักของการประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

นาย นิสสัย แก้วศิริ  
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

10.3 ความถี่วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่อนุญาตให้สถานี
วิทยุของทางราชการ ควรเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดความถี่ 
ของ กสทช. กรณีความถี่ที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องแจ้งไปยังหน่วยงาน
ที่ขอใช้ความถี ่นั ้น ๆ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตาม
ประกาศของ กสทช. โดยยึดหลักประหยัด ไม่เกิดความเสียหายและ
ราชการได้รับประโยชน์สูงสุด 

นาย นิสสัย แก้วศิริ  
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

10.4 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นแผนที่ไม่สอดคล้องต่อการปฏิรูปสื่อ
วิทยุ กระจายเสียงตามรัฐธรรมนูญ ตามพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่และ
พรบ.กำกับการประกอบกิจการ ที่จะต้องมี จัดสรรแยกประเภทวิทยุ 
กระจายเสียงให้เป็นวิทยุกระจายเสียงประเภท ต่างๆ คือ ประเภท
กิจการสาธารณะ ประเภทกิจการธุรกิจและประเภทวิทยุ ชุมชน จาก

นาย เบญจพล วัฒนไกร 
หจก.ท่าจีน โปรโมชั่น 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ตารางที่ ๕ พบว่า เป็นแผนที่ยังคงไว้ซึ่งจำนวนสถานี ความถี่และ 
ขนาดกำลังส่งสูงสุดที่หน่วยงานเดิมครอบครองเอาไว้ โดยที่ไม่ได้มี
การขอคืนคลื ่นความถี ่มาทำการจัดสรรและแยกประเภทใหม่ให้
ชัดเจนตามความจำเป็นของกิจการแต่ละประเภท แต่ละพื้นที่ ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าอาจมีบาง หน่วยงานที่มีการขอใช้ความถี่ที่มีการซ้ำซ้อน
กัน ทำให้การจัดสรรคลื่น ความถี่ เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน ์ส ู งส ุดก ับประชาชนและ ประเทศชาต ิและข ัดกับ
รัฐธรรมนูญในเรื่องการปฏิรูปสื่อของประเทศ 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำก ับการประกอบก ิ จ การว ิทยุ        
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.2553 และท ี ่แก ้ ไข
เพ่ิมเติม ได้นิยามไว้ ดังนี้  
"แผนความถี ่ว ิทย ุ" หมายความว ่า การ
กำหนดช่องความถี ่ว ิทย ุสำหร ับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์
ก ิ จ ก า ร ว ิ ท ย ุ ค ม น า ค ม  แ ล ะก ิ จ ก า ร
โทรคมนาคม เพื่อใช้งานภายใต้เงื ่อนไขที่ 
กสทช. กำหนด  
ดังนั ้น แผนความถี ่วิทยุจึงเป็นการจัดทำ
แผนของทรัพยากรคลื ่นความถี ่ภายใต้
เงื่อนไขคุณลักษณะทางเทคนิคที่เหมาะสม
และสอดคล้องก ับมาตรฐานสากล โดย
สามารถนำไปจัดสรรให้กับกิจการประเภท
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตที่
กำหนด ทั ้งนี ้ การจัดทำแผนความถี ่วิทยุ 

10.5 ไม่เห็นด้วยทุกข้อ 
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวัน
อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 และสำนักงานกสทช.ได้ประกาศ ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ส่งผลบังคับให้ยกเลิกการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 นี้ ผู้
ประกอบกิจการต้องหยุดออกอากาศที่กำลังส่ง 500 วัตต์ และ
ออกอากาศตามหลักเกณฑ์ใบอนุญาตหรือออกอากาศชั ่วคราวที่
กำลังส่งต่ำลงกว่าเดิม ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งประเทศ ทั้ง
ผู้ประกอบการ นักจัดรายการ ผู้ฟังประชาชนชนทัวไป ข้าพเจ้าจึงขอ
คัดค้านมติที่ประชุมตังกล่าวและประกาศสำนักงาน กสทช.ลงวันที่ 

นางสาวชลอ ไพโรจน์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงชากังราว 

 
รายชื่อผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุก
ประเด็นและขอให้ยกเลิกการแสดงความ

คิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 
จำนวน 293 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.4) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

26 มิถุนายน 2564 และขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 
ฉบับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ต้องเป็นไปตามมติ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
10/2564 เรื่อง แผนการดำเนินงานในการ
พิจารณาให้ใช้คลื ่นความถี ่และประกอบ
กิจการกระจายเสียง  

3) หลักเกณฑ์และวิธ ีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง  
ที่ครอบคลุม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอนุญาตให้ใช ้คลื ่นความถี ่ ตลอดจน
เงื่อนไขอื่นที่จำเป็นในการขอรับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว  
โดยกำหนดใบอนุญาตให้ใช ้คลื ่นความถี่
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง มี 3 
ประเภท ได้แก่ ประเภทกิจการบริการชุมชน 
ประเภทกิจการบร ิการสาธารณะ และ
ประเภทกิจการทางธุรกิจ และให้มีอายุไม่
เกิน 7 ปี ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สำหรับ การให้บริการกระจายเสียง อาจมี

10.6 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้กล่าวอ้างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุและ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 
พร้อมแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2555) แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที ่ 1 (พ.ศ.2555-
2559) ข้อ 8.2.3.1 กรณีกิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่
เกิน 5 ปี (วันที่ 3 เมษายน 2560) และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ข้อ 7 ขยาย
เวลาออกไป 5 ปี (วันที่ 3 เมษายน 2565)  

เมษายน 2565 จริงๆ แล้ว ก็คือการให้นำคลื่นความถี่วิทยุ
มาจัดสรรใหม่ แต่คำว่าจัดสรร คืออะไร ตารางที่ 5 มาจากไหน (313 
สถานี) เอาความถี่หลักเดิมไปใช้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่และ
กำลังส่ง แต่อีกพวกหนึ่งกลับถูกบีบให้ลดกำลังส่งลงเหลือ 50 วัตต์ 
และต้องเข้ามาสู่การประมูล 

นายพงศกร   หาญจิต 
สถานีวิทยุเสียงปวงชน คลื่นความถี่ 95.25 

MHz จังหวัดแพร่ 
 

นางมยุรา หาญจิต 
เพ่ือคนแพร่ FM 105.00 MHz 

 
นางสาวอินทุอร  พ่อลีละ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงภักดีสยามเรดิโอ 
 

นางสาววิไลพร นาครักษ์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเทคโน 

 
นางสาวภาณุมาศ  พ่อลีละ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงประสานใจไทเซียง
เซา 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

อย่างนี้คือนิยามของการจัดสรรที่เป็นธรรมได้อย่างไร ศาลปกครอง
คงได้วินิจฉัยคำฟ้องกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับ 

เมื่อปลายปี 2563 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้เพิกถอนข้อ 7 ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
เป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันเสรี 
และลิดรอนสิทธิของรายใหม่ 

ตัวอย่างคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ กสทช. 
คิดว่ามันคือสิ ่งที ่ด ีและถูกต้องแล้ว แต่สุดท้ายทำผิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

กสทช. อย่าทำอะไรสุดโต่งเกินความสมดุลของสังคมไทยครับ 

หลัง เมษายน 2565 หากเท่าเทียมและเป็นธรรม จึงไม่ควรมีคำว่า
อดีตอีกแล้ว "อดีต" คือ สถานีหลัก หรือ สถานีทดลองฯ ทุกคนต้อง
เท่าเทียม 

 
นาย วิชิต สมรฤทธิ์ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงอนุรักษ์ภาษาถิ่น
ไทยศรีสงคราม 

 
นาย วิชิต สมรฤทธิ์ 

สถานีวิทยุกระจายเสียงอนุรักษ์ภาษาถิ่น
ไทยศรีสงคราม 

 
นายนวปฎล  เงินไกร 

สถานีนิวเวฟสเตชั่น 90.75 

การอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับท้องถิ่นได ้
ซึ ่งวิธ ีการอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี ่ท ี ่ใช้
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ไว้ 2 วิธี
หลักๆ คือ การอนุญาตโดยการประมูล และ
โดยวิธีคัดเลือก โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
(beauty contest หรือ comparative 
review)  
หลักเกณฑ์และวิธ ีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ต้องเป็นไปตามมติ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
10/2564 เรื่อง แผนการดำเนินงานในการ
พิจารณาอนุญาตให้ใช ้คลื ่นความถี ่และ
ประกอบกิจการกระจายเสียง  
ทั ้งนี้  การอนุญาตเป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายที่มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรม 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

การไปให้สิทธิ์ ของ "อดีต" สถานีหลักเดิมมากมายอย่างผิดปกติ ก็
เริ่มต้นของความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมแล้ว (กลัดกระดุมเม็ด
แรกก็ผิดแล้ว) 

ในการประมูลสถานี 50 วัตต์ ยังมีเงื่อนไขอีก ก็คือ หากความถี่นั้นไป
ใกล้เคียงหรือตรงกับสถานีหลักเดิม ผู้ที่ประมูลจะต้องลดกำลังส่งลง
ให้พอเพียงที่จะไม่เกิดการรบกวนต่อสถานีหลักเดิมด้วย 

การที่มีการอ้างถึงผลประโยชน์จากสัมปทานการเช่าเวลาใช้ความถี่
ของภาคเอกชนที่มีต่อสถานีหลักในปัจจุบัน จะถูกนำไปอ้างเชื่อมโยง
กับนโยบายนี้อีกไม่ได้ต่อไป เพราะแผนความถี่ที่บังคับใช้ในเดือน
เมษายน 2565 ไม่เกี่ยวข้องและไม่ผูกพันกับผลประโยชน์ระหว่าง
สถานีหลักเดิมและผู้เช่าเวลา ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจาและแก้ไข
ปัญหาเอง ทาง กสทช. จะเอามาเป็นเงื่อนไขในการจัดสรรแบบฟรีๆ 
สบายๆ ให้กับสถานีเหล่านั้นในครั้งนี้ไม่ได้ ผิดหลักธรรมาภิบาล
ล้าน% 

การยกประโยชน์ให้กับสถานีหลักโดยไม่ต้องมีการประมูลและ
อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมและกำลังส่งเท่าเดิม มีสาเหตุเดียวที่ กสทช. 
ใช้อ้างในการจัดสรรให้หลังเมษายน 2565 ก็คือ เพราะอดีตสถานี
เหล่านี้อยู่ในกลุ่ม "สถานีวิทยุสาธารณะ" ซึ่งเป็นหนึ่งในสามกลุ่มที่

 
2. การตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและ

การใช้งานคลื่นความถี่ต้องเป็นไปตาม ประกาศ 
กสทช. ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุกิจการกระจาย
เสียงระบบเอฟเอ็ม และประกาศ กสทช. ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธ ีอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี่
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง   
 

3. ประเด็นการดำเนินการและการรับฟังความคิดเห็น  
มีผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) การประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบ 
เห็นชอบแผนการดำเนินงานในการพิจารณา
อนุญาตให้ใช ้คลื ่นความถี ่และประกอบ
กิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม และ
ระบบ เอ.เอ็ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
ระบบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุกระจาย 
เสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด ้วยการอนุญาตให้ใช ้คล ื ่นความถี ่และ
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

เพิ่งถูกกำหนดขึ้นมาโดย กสทช. ชุดนี้ ในขณะที่สถานีหลักเหล่านั้น 
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมไปรษณีย์โทรเลขในอดีตว่าเป็น "สถานีวิทยุ
สาธารณะเพื่อความมั่นคง" ซึ่งนิยามของคำว่า "สาธารณะ" ตาม
ประกาศของ กสทช. นั้นขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็น
จริงกับสถานีหลักที ่ใช้คำว่าเป็น "สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อความ
มั ่นคง" อย่างมาก ในทางกลับกันวิธีปฏิบัติของสถานีฯ ดังกล่าว
กลับไปสอดคล้องกับนิยามของสถานีวิทยุใน "กลุ่มธุรกิจ" ที่ กสทช.
เอง ได้บัญญัติขึ้นมาชัดเจนมากกว่าเสียอีก ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้ได้รวมเอา
สถานีวิทยุของ อสมท. และสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการอีก
เกือบสี่พันสถานีเข้าไปด้วย ทั้งหมดจึงเข้าข่ายที่จะต้องเข้าไปประมูล
ความถี่กันทั้งหมด ซึ่งสถานีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของประชาชนใน
ระดับล่างถึงกลาง แต่ต้องมาหาทุนในการประมูลคลื่นความถี่เพื่อตั้ง
สถานีวิทยุกำลังส่งเพียง 50 วัตต์ เท่านั้นหรือ 

คำว่า "เพื่อความมั่นคง" ที่นำมาต่อท้ายคำว่า "สาธารณะ" จึงควรจะ
ดำเนินการต่อไปนี ้หรือไม่ เพราะไหนๆ ก็จะมีการบังคับใช้แผน
ความถี่ใหม่ตามประกาศ กสทช. และจะมีการจัดสรรใหม่กันแล้ว 

 

ประกอบกิจการกระจายเสียง และมอบ 
หมายให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงหรือ
จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2) สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำร่างประกาศ
ทั้งหมด 6 ฉบับ และดำเนินการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะพร้อมกันทั้งหมด โดยร่าง
ประกาศมี ดังนี้ 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
กำลังส่งต่ำ 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ 



เอกสารแนบ 1.1 

28 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

1.สถานีหลักเดิมที่เคยใช้คำว่าเป็น "กลุ่มสาธารณะเพื่อความมั่นคง" 
ควรถูกยกเลิกการใช้คำนี้และจัดเข้ามาอยู่ใน "กลุ่มธุรกิจ" ตามนิยาม
ที่ กสทช.ประกาศออกมาเช่นเดียวกับสถานีวิทยุ อสมท. และสถานี
ทดลองฯ กลุ ่มธุรกิจ หรือไม่ เพราะภารกิจและผังรายการไม่ได้
แตกต่างกันเลย  

2.คำว่า "เพื่อความมั่นคง" ไม่มีนิยามใดๆ ในประกาศของ กสทช. 
เลยสักฉบับเดียวว่าเป็นสถานีวิทยุสาธารณะที ่อนุญาตให้มีการ
โฆษณาหรือปล่อยเป็นสัมปทานให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาเหมาไปทำ
ธุรกิจได้ 

3.กสทช.ควรจัดกลุ่มของ 313 สถานีหลักเดิมเหล่านี้ให้ตรงกับนิยาม
ของแต่ละกลุ่มท่ี กสทช. ได้ประกาศไว้ให้ตรงนิยามมากที่สุด มิฉะนั้น
อาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองประกาศไว้ (ผิด ม.
157)  

4.เมื่อจัดกลุ ่มสถานีได้ตรงตามที่ กสทช. ได้ประกาศไว้แล้ว การ
จัดสรรความถ่ีก็จะตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียม 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์
และวิธ ีการอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี่
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. 
... 

- ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์
ป้องกันการรบกวนการใช้คลื ่นความถี่
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการ
วิทยุการบิน 

3) การดำเน ินการจ ัดให ้ม ีการร ับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะเป็นไปตามมาตรา 28 
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
การประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ 
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่
น ้อยกว่าสามสิบวัน ทั ้งนี ้  ได้กำหนดให้
ระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

เพราะพฤติกรรมที่ กสทช. กำลังดำเนินการและทำประชาพิจารณ์อยู่
ขณะนี้เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 313 สถานีหลัก ซึ่งอาจจะทั้งโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีเจตนาที่จะดำเนินการโดยมีประโยชน์แอบแฝง
อยู่เบื้องหลังทั้งต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากอำนาจและออกจากกรอบธรรมาภิ
บาล  

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบอนุญาต ต้องรอบคอบ โปร่งใส สุจริต บน
พ้ืนฐานความเท่าเทียม เป็นธรรมและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ 

ตั้งแต่วันที ่ 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 
2564 โดยมีการเชิญชวนล่วงหน้า ซึ่งเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมี

ทั ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ทางทางไปรษณีย ์ลงทะเบ ียน และทาง

แบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ

ฟังความคิดเห็นจากภูมิภาคต่างๆ โดยผู้

แสดงความคิดเห็นสามารถเลือกใช้แบบ

แสดงความคิดเห็นที่มีการแยกประเด็นตาม

หัวข้อในร่างประกาศและหัวข้ออื่นๆ หรือ

เลือกส่งความคิดเห็นดังที่ได้กล่าวข้างต้น  

5) มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ผ่านสื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ในวันศุกร์ที ่  30 

กรกฎาคม 2564 โดยมีการอธิบาย ชี้แจง 

รายละเอียดของร่างประกาศทั ้ง 6 ฉบับ 

10.7 ไม่เข้าใจในร่างประกาศและยังไม่ได้ศึกษาร่างประกาศอย่าง
ชัดเจนทั้งศัพท์ราชการและศัพท์ทางเทคนิค  จึงมิสามารถตอบ
คำถามได้ครับผมคิดว่ารอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  แล้ว 
กสทช  .ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบเดิมในห้องประชุม.เพ่ือ
ผู ้ประกอบการจะได้ทราบและเข้าใจ แล้วค่อยถามความคิดเห็น 
น่าจะดีกว่า ครับ 

เกริกเกษม อรุณบุญมาศ 
สถานีวิทยุ อิสานเรดิโอ FM96.50MHz. 

10.8 ผมคิดว่ารอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  แล้ว กสทช  .
ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบเดิมในห้องประชุม.เพ่ือประกอบการ
จะได้ทราบและเข้าใจ แล้วค่อยถามความคิดเห็น น่าจะดีกว่า ครับ

เกริกเกษม อรุณบุญมาศ 
สถานีวิทยุ อิสานเรดิโอ FM96.50MHz. 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

กระผมไม่เข้าใจในร่างประกาศและยังไม่ได้ศึกษาร่างประกาศอย่าง
ชัดเจนทั้งศัพท์ราชการและศัพท์ทางเทคนิค  จึงมิสามารถตอบ
คำถามได้ครับ 

ทั้งนี้ สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้

ทาง Facebook ของสำนักงาน กสทช. 

 
 
ทั้งนี้  
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์, ฐานอำนาจ 

และส ิทธ ิการใช ้งานคล ื ่นความถ ี ่  ม ีผลการ
พิจารณา/แนวทางการดำเนินการ เป็นไปตาม 
ข้อ 1. 

- ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ ตารางที ่ 5 มีผลการ
พิจารณา/แนวทางการดำเนินการ เป็นไปตาม 
ข้อ 7. 

- ประเด็นเรื่องกำลังส่งออกอากาศ 50 วัตต์ ไม่อยู่
ในขอบข่ายแผนความถี ่ว ิทย ุฉบับนี ้ แต่เป็น
ประเด็นที่อยู่ในขอบข่ายของร่างประกาศ กสทช. 
เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

10.9 ไม ่เห ็นด ้วย ควร ขยายเวลา ออกไปก่อน แล ้วค ่อยทำ
แบบสอบถามมาใหม่ 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

 
 

10.10 ไม่เห็นด้วย อยากให้ชะลอการดำเนินการและขยายเวลา
ทดลองออกไปถึงปี 2570 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทประชาคมระยอง 

10.11 ตามหนังสือเลขที่ ม.ธ.ป.1009/2564 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2564 (เอกสารแนบ 1.6) สรุปรายละเอียดประเด็นและข้อคิดเห็นได้ 
ดังนี้ 

1) มูลนิธิฯ ขอคัดค้านร่างประกาศ กสทช.เกี่ยวกับแผนความถ่ี
และมาตรฐานทางเทคนิค เนื ่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมายและ
คำให้การของ กสทช.ต่อศาลปกครอง 

2) มูลนิธิฯ ขอค้ดค้าน ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจาย
เสียง พ.ศ. เนื่องจากขัดต่อกฎหมายอย่างร้ายแรง 

พระอธิการสุธรรม สุธัมโม 
ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ใน

พระอุปถัมภ์ฯ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

3) มูลนิธิฯ ขอสนับสนุน ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์
ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อ
กิจการวิทยุการบิน 

4) กสทช.ควรปรับปรุงร่างประกาศเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย คำพิพากษาของศาลและข้อเท็จจริง ควรรับฟังความเห็น
จากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เป็นขั้นเป็นตอน  

5) การอ้างว่า วิทยุรายเดิมจะหมดสิทธิ ์ในวันที่ 4 เมษายน 
2565 กสทช.จึงต้องเร่งรัดออกร่างประกาศ นั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่
ขึ้น 

6) การพิจารณาให้ใบอนุญาตแก่สถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิ
เสียงธรรมฯ ควรคำนึงถึงสิทธิเดิมอันชอบธรรม ตามมาตรา 8. แห่ง 
พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2551 

- ประเด็นเรื่อง วิธีการอนุญาต การแข่งขัน การใช้
ประโยชน์ของคลื่นความถี่และการจัดสรรคลื่น
ความถ ี ่ ให ้ก ับภาคส ่วนต ่างๆ  และการแบ่ง
ประเภทการการประกอบกิจการเป็น 3 ประเภท
ไม่อยู่ในขอบข่ายแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ แต่เป็น
ประเด็นที่อยู่ในขอบข่ายของร่างประกาศ กสทช. 
เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ..  

10.12 เห็นด้วยต่อร่างประกาศในทุกประเด็น กษิดิส เอ้ียพิน 
บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

10.13 ไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็น/ไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศ/คัดค้าน
ร่างประกาศนี้ 

พ.อ.อ.ภาสกร ดำรงโภวรรณ 
สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม 

 
นาย ธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 

สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 
 

ฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์
วิทยุบ้านท่าแร่ คลื่น 106.25 

 
วิริยะ สุวิชาโน 

FM 93.25 MHz 
 

ธวัช ไชยวงค ์
สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน

เชียงใหม่ 
 

รัตจรินทร์    จิตตนา 
สถานีวิทยุ 104เชียงคำเรดิโอ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ธนกฤต วรรณวานิชกุล 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองย่า
94.50MHZอ.เมืองนครราชสีมา 

 
วิลัยพร บุญเที่ยง 

สถานีวิทยุ วีเอฟเอ็ม เพชร 
 

ส.ต.พลวัฒน์   ทับเพชร 
สถานีวิทยุลูกทุ่งไทบำเหน็จ 

 
อาทิตย์ อาษาขันธ์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เอฟเอ็ม 
 

นางบังอร ชูติธวัช 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีเรดิโอ 

 
นายชาญวิทย์  ลาภเปรม 

สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อ
ความมั่นคง 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นายคมสัน ชัยอมรนุกูล 
สถานีวิทยุ 

 
น.ส.ณัฐรดา ทาจันทร์ 
หจก. นครพิงค์ล้านนา 

 
นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ 
เต็มร้อยเรดิโอลำพูน 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ศรีพลอย ชัยศิลป์ 
วิทยุท้องถิ่นไทยคนพ้ืนเมือง 101.75 MHz 

 
ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 

บริษัท ภักดีพรรณพาณิชการ จำกัด 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นาง ปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นส.สุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บสะตชั่น fm.91.25 mhz. 
 

นายสำรวย สีสืบมา 
สถานีวิทยุตำบลมะเริง 

 
ณพัชรา เขมะเสวี 

บ.มาบตาพุด เรดิโอ 
 

กษิภัท พรรณเทียน 
บริษัท ไดมอนด์มีเดียสตูดิโอพัทยา 

 
พระอธิการสุธรรม สุธัมโม 

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ใน
พระอุปถัมภ์ฯ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่ง

ประเทศไทย 
จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.5) 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 
1. รางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องสงวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
1.1 การออกอากาศทุกวันนี้ช่างเทคนิคแต่ละคนก็ได้ใบอนุญาต

จาก กสทช. ทุกคนถึงมาตรวจเครื่องส่งได้ และเครื่องที่ผ่าน
การตรวจล้วนแต่มีมาตรฐาน เพราะตรวจจากช่างเทคนิคที่มี
มาจรฐานจาก กสทช. 

ดร.สุเทพ เม้าสง่า 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์  

เรดิโอ 

รับทราบความเห็น 

2. ขอบข่าย 
2.1 เพื่อให้เกิดความชัดเจนของร่างประกาศ เห็นควรให้ปรับปรุง

ขอบข่าย เป็นดังนี้ 
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ กำหนดลักษณะทางเทคนิคข้ันต่ำของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (FM) ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามประกาศ 
กสทช. เรื ่อง แผนความถี ่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ            
เอฟเอ็ม 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและ
แก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน 

เห็นควรปรับแก้ตามความเห็นที่เสนอมาใน 2.1 

 

2.2 ขอบข่ายของการออกอากาศดีอยู่แล้ว เพราะผ่านการตรวจ
แพร่แปลกปลอม 

ดร.สุเทพ เม้าสง่า 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์  

เรดิโอ 
 
 

รับทราบความเห็น 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

3. ความถี่วิทยุใช้งาน 
3.1 ดีอยู่แล้วเครื่องได้มาตรฐาน เพราะผ่านการตรวจจากช่าง

เทคนิค ที่ กสทช.ออกใบอนุญาตรับรองแล้ว 
ดร.สุเทพ เม้าสง่า 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์  
เรดิโอ 

รับทราบความเห็น 

4. มาตรฐานทางเทคนิค 
 
 
ไม่มี 
 
 

  

5. การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 
5.1 ยังไม่ได้กำหนดวันยื่นแบบรายงาน ควรกำหนดให้วันยื่นแบบ

รายงานภายใน 31 ธันวาคม เหมือน แบบรายงานกำลัง
ส่งออกอากาศ 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของกำลังส่งออกอากาศมี
ผลต่อระดับการแผ่คล ื ่นแม่เหล ็กไฟฟ้าอย ่างมี
นัยสำคัญ หากมีการกำหนดให้ยื่นแบบรายงานกำลัง
ส่งออกอากาศ ทุกปี ก็ควรกำหนดให้ยื่นแบบรายงาน
ระดับการแผ่คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีว ิทยุ 
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ทุกปีด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้ สำนักงานมีโปรแกรมคำนวณกำลังส่งออกอากาศ
และระดับการแผ่คล ื ่นแม่เหล ็กไฟฟ้าของสถานี
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ไว้สำหรับการออก
รายงานระดับการแผ่คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มและรายงานกำลัง
ส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน 
กสทช. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการ  
ดังนั้น การกำหนดวันยื่นแบบรายงานทั้ง 2 ฉบับควร
เป็นวันเดียวกัน และเพื ่อไม่ให้เกิดความคับคั่งของ
เอกสาร จึงเห็นควรปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคฯ 
ข้อ 4.3 ให้กำหนดส่ง แบบรายงานระดับการแผ่คลื่น
แม่เหล็ก ไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ
เอ็ม ภายใน 30 กันยายนของทุกปี  
 

6. ภาคผนวก 
6.1 กสทช.ต้องให้ช่างเทคนิคแสดงความคิดเห็น เพราะผู้ประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงไม่รู้เรื่องเทคนิค 
ดร.สุเทพ เม้าสง่า 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์  
เรดิโอ 

สำนักงานได้เชิญผู้แทนจากห้องปฏิบัติการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นแล้ว 
 
 



เอกสารแนบ 1.1 

40 

ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

7. ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ 
7.1 ควรมีมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ระบบเอฟเอ็มเพียงฉบับเดียว ในทางเทคนิคแล้ว ไม่ควร
แบ่งแยกมาตรฐานเทคนิคออกเป็นหลายฉบับตามกำลังส่ง 
โดยฉพาะอย ่างย ิ ่ งสำหร ับมาตรฐานทางเทคน ิคท ี ่ จะ
ประกาศใช้ในคราวเดียวกัน แม้กระทั่ง ITU หรือ ETSI เองที่
เป ็นต้นแบบให้เราก็ตาม เค้าก็ไม่ได้แบ่งแยกมาตรฐาน
ออกเป็นหลายฉบับตามกำลังส่ง หากมีความจำเป็นจริงๆ ที่
จะต้องแบ่งแยกเกณฑ์มาตรฐานตามกำลังส่ง ก็ค่อยเขียนเป็น
เขื่อนไขกำกับไว้เฉพาะที่ก็ได้ 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เน ื ่องจากมาตรฐานทางเทคน ิคเคร ื ่องส ่งว ิทยุ   
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และระบบเอฟเอ็มกำลัง
ส่งต่ำ มีวิธีการแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคที่ต่างกัน ดังนั้น การแยกมาตรฐานทาง
เทคนิคออกเป็น 2 ฉบับ จะเป็นการอำนวยความ
สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการ 
 

7.2 เห็นด้วยต่อร่างประกาศในทุกประเด็น นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

รับทราบความเห็น 

7.3 ไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็น/ไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศ/
คัดค้านร่างประกาศนี้ 
 
 

นาย ธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
ฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ คลื่น 106.25 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

วิริยะ สุวิชาโน 
FM 93.25 MHz 

 
นายธนกฤต  วรรณวานิชกุล 

สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองย่า 94.50MHZ 
 

นายอาทิตย์ อาษาขันธ์ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เอฟเอ็ม 

 
นางบังอร ชูติธวัช 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีเรดิโอ 
 

นายชาญวิทย์  ลาภเปรม 
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง 
 

น.ส.ณัฐรดา ทาจันทร์ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ 
เต็มร้อยเรดิโอลำพูน 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 

 
นาง ปิยะฉัตร  พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นส.สุมาลี  อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
 

นายสำรวย สีสืบมา 
สถานีวิทยุตำบลมะเริง 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

พระอธิการสุธรรม สุธัมโม 
ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระ

อุปถัมภ์ฯ 
 

ผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็นและ
ขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 

จำนวน 293 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.4) 

 
องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศ
ไทย 

จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.5) 

 

 



1 
 

รายช่ือผู้คัดค้านประกาศแผนความถี่ฯ โดยให้ควบรวมแผนความถี่กำลังส่งต่ำ และยกเลิกตารางท่ี 5 
จำนวน 83 รายช่ือ 

 

 

 

เอกสารแนบ 1.2



2 
 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 



6 
 

 

 



7 
 

 

 



8 
 

 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1.  นางบุญชู  นพบูรณ์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
2.  นวปฎล  เงินไกร นิวเวฟสเตชั่น คลื่นความถี่ 90.75 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
3.  ฉันทนา อำนวยพร สถานีวิทยุศูนย์โอทอปสุพรรณบุรี 
4.  นางวีรญา จันทร์หนู สถานีวิทยุปทุมธานีเรดิโอ FM 97.75 MHz 
5.  นายอภิลักษณ์ ไชยศรีสุทธิ์ สถานีวิทยุนวนคร อีซี่เวฟเรดิโอ FM 94.75 MHz 
6.  นายสถิตย์ จำเริญทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์-อาย เรดิโอ 
7.  นางสาว นงลักษณ์ ตันประทุมวงษ์ คลื่นคนรักเสียงเพลงLOVERADIO Fm93.75mhz 
8.  นางสมพร มโนรัตน์ กลุ่มคนรักอ่างทอง สถานีวิทยุชุมชน อ่างทอง SMILE RADIO 

F.M.95.75 MHz. 
9.  เพชรณทัย ไทยสาละวิน  
10.  นายเดชา เจริญสุข สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
11.  นายนพพล คงเขียว สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
12.  นางสาว เกษมศรี สุภาอินทร์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
13.  นายอุทัย ประทีป สมาคมสื่อช่อสะอาด 
14.  น.ส.สธุิดา กระโจมทอง สถานีวิทยุสบายเอฟเอ็ม 
15.  นางเพ่ิมพร สามเสน สถานีวิทยุ คนกุมภวาปี FM 94.5๐ MHz 
16.  นายเสน่ห์ บุญแก้ว หจก.ทิดเหน่ มีเดียร์กรุ๊ป 
17.  นายนพดล คำเสมอ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
18.  นางฟาสุวรรณ ตรุระจิตต สถานีวิทยุเสียงผานฟานราธิวาส 
19.  ฉัตรชัย ตรุระจิตต์ สถานีวิทยุเสียงผานฟานราธิวาส 
20.  นายปฎิภาณ มะราช สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
21.  นาง เยาวลักษณ พรหมขันธ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
22.  นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ สถานีวิทยุเคทีคนดอยลาน FM95.00MHz 
23.  นายกวี กิมาลี สถานีวิทยุ คนหนองฮีFM 93.๐๐ MHz. สมาคมสื่อช่อสะอาด 
24.  นางสาวกานต์รวี ศรีทอง บ.ไร่วสันต์วัสดุภัณฑ์และการก่อสร้างจํากัด/สถานีวิทยุสตูรีโอเน็ท

เวอร์ค 105 เรดิโอ 
25.  นายการุณ ตระกูลพุทธรักษา หจก.ฟิล์มทองเรดิโอ 
26.  นางสาวกุสุมา ยี่สุ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
27.  นางสาวขนิษฐา แสนอุบล สถานีนานาเรดิโอ fm 91.75 mhz. 
28.  นางสาวชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
29.  นางสาว ชลธิขา นาคถ่าย สมาคมสื่อช่อสะอาด 



10 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
30.  นายชาตรี เอกกำลังกุล สถานีวิทยุคนรักปาย 
31.  นางดวงจันทร์ วารีศรี สถานีวิทยุ คนเมืองชนบท Fm 102.50 Mhz. 
32.  นางดวงตา เพ็งลุย สถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีสรรเพชรเรดิโอ 
33.  นางกรวิภา  สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ FM 91.75 MHz 
34.  นางปานวาด มะราช สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
35.  นายบัญชา ด่างน้ำเที่ยง สถานีวิทยุ วัฒนธรรมอีสาน FM 98.25 MHz 
36.  นายปฎิภาณ มะราช สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
37.  นายประมวล นิยมถิ่น สถานีวิทยุพัฒนาและสงเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ FM 100.0 

MHz 
38.  นายพงษศักดิ์ เหงาวิชัย สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz 
39.  นายสุวัลลภ แสงสวาง สถานีวิทยุพัฒนาและสงเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ FM 100.0 

MHz 
40.  นายอัฒพล สถิตสวรรยา สไมล์ออนเรดิโอ FM 100.75 
41.  นางสาวเนตรณัฐฐา พ่วงพิพัฒน์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
42.  นายบรรจง โทกุล สมาคมสื่อช่อสะอาด 
43.  นางสาวชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
44.  นายประเสริฐ หลานรอด สถานีวิทยุพระแสงซาวด์เรดิโอ FM88.75Mhz 
45.  นางสาว ปาณิสรา สุภาอินทร์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
46.  นางพัชมน จันทร์แสง สมาคมสื่อช่อสะอาด 
47.  นายพิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
48.  นางสาวมณีรัตน์ หนูปลอด ดีเจ นิวเวฟสเตชั่น 90.75 
49.  นาง เยาวลักษณ พรหมขันธ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
50.  นางสาววรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
51.  นางสาววณัญชนา หลานรอด สถานีวิทยุพระแสงซาวด์เรดิโอ FM 88.75Mhz 
52.  นางสาววรัญญา จันทร์อุดม สมาคมสื่อช่อสะอาด 
53.  นางสาววรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
54.  นางณัฐกานต์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุเอ็มมีเดียเรดิโอ. FM 91.50 MHz 
55.  นางสาวสิริกัญญา เสโส สมาคมสื่อช่อสะอาด 
56.  สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมสื่อช่อสะอาด 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
57.  นายสุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด 
58.  นางสาวเสาวลักษณ์ จำปาทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมูธ มีเดีย 
59.  นางสาวเสาวลักษณ์ ลีลาลำปาง สตูดิโอ แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 
60.  นางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร มิกซ์วันไลฟ์สเตชั่น FM 90.75 MHz 
61.  นายอภินันฑ์ บุญเกิดรัมย์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
62.  นางอรณี ผันพักตร์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
63.  นางอัจฉรา วิเศษศรี สมาคมสื่อช่อสะอาด 
64.  นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ์สเตชั่น (รามราชนิเวศน์) 
65.  นางสาวชัญญา ศรีนวล สถานีวิทยุแรดิโอแซ่บ จังหวัดสมุทรสาคร 
66.  นาง ปิยะฉัตร พูลทรัพย์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
67.  นายพงษ์ศักดิ์ เหง้าวิชัย สถานีวิทยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz 
68.  นางดวงจันทร์ วารีศรี สถานีวิทยุ คนเมืองชนบท Fm 100.75 Mhz. 
69.  นายกษิภัท พรรณเทียน สมาคมสื่อช่อสะอาด 
70.  นายนวปฎล เงินไกร สมาคมสื่อช่อสะอาด 
71.  นายสาวประภาพร สารีวงษ์ หจก.อุดรเรดิโอ 
72.  นาย ภิญโญพจณ์ มงคล หจก วีเอดี เทคโนโลยี(ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตทดลอง) 
73.  นางสาววรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
74.  นางศริวิราพร สริโิพธวิงศ์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
75.  นายแสวง บุญเกิดรัมย์ สมาคมสื่อช่อสะอาด 
76.  นางนันทภัค ฝ่ายบุตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวหินเรดิโอไทย 
77.  นายประทุม พินคง AKOFM 103.25 MHz 
78.  นางสาวประภาศิริ สัมพันธ์สุวรรณ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ 
79.  นายสำเภา จุลลางกูร สมาคมสื่อช่อสะอาด 
80.  สมจิตร เฟื่องสกุล สถานีวิทยุเรนเรดิโอ 92.75 MHz 
81.  นายสุวัจน์ สมวงษา หจก.กษิดิศประทา 
82.  นายอนุสรณ์ สุมาทร  
83.  นางสาว เพชรณทัย ไทยสาละวิน สถานีคลื่นเสียงสาละวิน 

 



เอกสารแนบ 1.3
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รายช่ือผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็นและขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 
จำนวน 293 รายชื่อ 

 
ความคิดเห็น:  

ไม่เห็นด้วยทุกข้อ  
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 และ

สำนักงานกสทช.ได้ประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2534 ส่งผลบังคับให้ยกเลิกการอนุญาตทตลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 นี้ ผู้ประกอบกิจการต้องหยุดออกอากาศที่กำลังส่ง 500 วัตต์ และ
ออกอากาศตามหลักเกณฑ์ใบอนุญาตหรีอออกอากาศชั่วคราว ที่กำลังส่งต่ำลงกว่าเดิม ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้ง
ประเทศ ทั้งผู้ประกอบการ นักจัดรายการ ผู้ฟัง ประชาชนทั่วไป ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมตังกล่าวและ
ประกาศสำนักงาน กสทช.ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1.  เจษฎา ยศประดับ หจก.โฟกัสมีเดียกรุ๊ป 
2.  ศิรวาณิชย์ คิดดี สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่น อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
3.  แจ้ง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดีย 
4.  นายอรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จำกัด FM 106.75 MHz 
5.  นงนภัส ฟักขำ บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จำกัด FM 88.00 MHz 
6.  นางสาวรัษฎวรรณ ศิริสะอาด Maxmadia 804 
7.  นายชำนาญ พูลสงวน วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก 
8.  นางจุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ FM 99.00 MHz 
9.  นายจักรกฤษ เกิดนาน้อย หจก. กู๊ดดรีมเรดิโอ 
10.  นายเจริญ เหรียญทอง หจก. วิทยุท้องถื่นฉะเชิงเทรา 
11.  นายจารึก อินทนาม สถานีวิทยุไอทีเรดิโอ 
12.  นางสาวไกรศรี ค้าแก้ว หจก. 102 แม่สายมีเดียกรุ๊ป 
13.  นายเทพ เนตรสว่าง สถานีวิทยุฮอดสัมพันธ์ 99.25 
14.  นางสาวนิตยา วิบูลย์วรกุล หจก. ท่ามะกาเรดิโอสเตชั่น 
15.  นายสมชาติ บุญมา สถานีวิทยุคนรักเมืองแพ หจก.ผลพารวย 
16.  นวลจันทร์ หงษ์สูง หจก. สิริมงคลบ้านและสวน 
17.  นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์  เอนเตอร์เทนเมนท์ 

เอกสารแนบ 1.4
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
18.  บุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ หจก. จันทนะสุคนธ์ 
19.  นางสาวสมพร กาวี หจก.นักบุญขุนเขา FM 94.75 MHz 
20.  นางสาวฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ หจก.เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี 
21.  สมมุติ เพียรการ  
22.  นายนิยม สารพันธ์  
23.  นางทองเลี่ยน เพียจันทร์อุบ  
24.  นายรณฤทธิ์ เพียจันทร์อุบ  
25.  นายรุณภพ เพียจันทร์อุบ  
26.  นายอนุชา เพียจันทร์อุบ  
27.  นางปัญจะ แก้วนาทม  
28.  วรรณประภา สีหาสุข  
29.  นายหัก สารพันธ์  
30.  นางถนอมจิตร ภูมิภาค  
31.  นายทองคำ ภูมิภาค  
32.  โกมล เพชรคำ  
33.  นางสาวพรวรัชญ์ สุนทรวงศ์ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 MHz 
34.  นายอุทัย สุมมาตย์ ห.จ.ก. คนวังยาวเรดิโอ 
35.  นางสิริจันทร์ สุ่มมาตย์ ห.จ.ก. คนวังยาวเรดิโอ 
36.  นายอารย์ สิบสินธุ์ หจก.ผาขาวเรดิโอ 
37.  นายพร้อมพงษ์ สิบสินธุ์ หจก.ผาขาวเรดิโอ 
38.  นางปราณี สิบสินธุ์ หจก.ผาขาวเรดิโอ 
39.  วิเศษ กองนาค สถานีวิทยุ วิเศษซาวด์ เรดิโอ 
40.  นางจุฑาทิพย์ สุทธิธรรม กลุ่มคนสานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
41.  นางชนาธินาก แก้วปัญญา กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
42.  นางทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
43.  นายผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
44.  นายเซ่ง นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา 
45.  นายอุดร ขจรพบ ห.จ.ก. ลูกทุ่นบ้านดอนเรดิโอ 
46.  นายประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวิทยุพรสรรค์เรดิโอ 
47.  พระครูสิริธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสว่างใจ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
48.  นายวีรศักดิ์ ญาติสังกัด สถานีวิทยุคนไทบ้าน 
49.  นางสาวพวันนา สุธน ห.จ.ก. สาวส่าโปรโมชั่น แอนด์เรคคอร์ด 
50.  นาวสาวปาณิศรา จุนทวิเทศ หจก. ไตรภูมิเอนเตอร์เทนเม้นต์ 
51.  นายชำนาญ พูลฉนวน 

 
หจก. กฤษดาสมุนไพร (สถานีชำนาญเรดิโอ) 
หจก. ท่าน้ำอ้อยเรดิโอ (สถานีท่าน้ำอ้อยเรดิโอ) 

52.  นายโชคดี รัชชะ หจก. เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ 
53.  นายณัฐพล พระกระนวน หจก.คนวัง 
54.  ธีระชัย ปินตามูล สถานีวิทยุ 99 MHz tomradio หจก. ทอมเรดิโอ 
55.  นายประจักษ์ ติยะวงษ์  สถานีวิทยุคนแม่ฮ่องสอน FM 89.5 MHz 
56.  นายสุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาลง 94.75 MHz 
57.  นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ สถานีวิทยุลำปลายมาศ 98.5 MHz 
58.  นายเกรียงศักดิ์ นวลละออ หจก. เพาเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอ 
59.  นายเกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักดิน (สถานีวิทยุคนรักดิน FM 89.25 MHz) 
60.  นางจตุพร สุขสถิตย์ สถานีวิทยุพิบูนเรดิโอ FM 99.75 MHz 
61.  ธนกฤต  
62.  นางธัญนันท์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง 92.00 MHz 
63.  นายรังสรรค์ จันทร์ทวีกูล บ.เจริญเคเบิลทีวีจำกัด (คลื่น 90.75) 
64.  นางวงเดือน สุวัญตั้งใจ หจก.ไมค์ทอง99 สถานีวิทยุดอนยูง-ดงฟ้าห่วน FM 104.25 MHz 
65.  ศรีกาย วงศ์รักษ์ 92.7 ห้างหุ้นส่วนเอ็กซิมมีเดี่ย 
66.  นางสาวสมหมาย โสดาจันทร์ สถานีวิทยุลำปลายมาศ 98.50 MH 
67.  นายสมอาจ แย้มจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 
68.  สุนทร คัชกรณ์ หจก. วิทยุเมืองเก่า 
69.  สุรีย์ บุญนัก หจก. ออลสไตล์ มีเดียกรุ๊ป 
70.  นางสาวจิกัฎฐ์ บุญนัก หจก. ออลสไตล์ มีเดียกรุ๊ป 
71.  อัญชิสา สุมล สถานีวิทยุควันพลองเรดิโอ FM 107.5 
72.  กันยารัตน์ นามสวัสดิ์ สถานีวิทยุก้องนามศิลป์ 
73.  พิศมัย จันทร์สอน สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.00 MHz 
74.  นางสาวยุพาพรรณ แสงคำพระ หจก. ชมดาวเรดิโอเน็ตเวิร์ค 
75.  วีระพง พลอาสา สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.75 MHz 
76.  นางณีรนุช หิรัญญ์กนก สถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตร 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
77.  อุไรวรรณ พรมจันทร์ หจก. ไมค์ทอง99 
78.  ถาวร เดชอุดม หจก. เอน-จอยมีเดีย 
79.  นางสาวเปรมฤดี ทาระพันธ์ หจก.ท๊อปทีมเรดิโอ 
80.  นายพลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุเขาเหมนเรดิโอ 
81.  นายพินิจ ดูขาว หจก.ฝางชนูเรดิโอ 
82.  นายปรีชา พูลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคกีเ้รดิโอ FM 104.75 
83.  นายสมชาย ทองสุข หจก.บำเหน็จไทยเจริญ 
84.  สรดิฐ ศรีกลิ่นดี หจก.ทองพันชั่งมีเดีย 
85.  นายสหคณพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว 
86.  สาวิตรี ศรีงาม หจก.เพ่ือนใจเรดิโอ 
87.  นายสุเชษฐ์ คำลือ หจก.เอส.พี.เอ็น วาไรตี้ มีเดีย 
88.  นางวินิจ พิทักษวรรณ สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์เรดิโอ FM 88.75 MHz 
89.  นายปฏิพันธ์ จันต๊ะนาเขต หจก.สมายมีเดีย เรดิโอ สเตชั่นกรุ๊ป 
90.  นางบุปผา พัฒนะพิชัย หจก.เทพมังกรทอง 
91.  นางสาวชลอ ไพโรจน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงชากังราว 
92.  นางสาวหอมหมื่นลี้ นาคมณีนพเก้า หจก. ดีเจสัมพันธ์ 
93.  นางปุณณดา คนมาก หจก. ซันนี่มีเดี่ยกรุ๊ป (ซันนี่เรดิโอ) 
94.  นายอนุรักษ์ กิจวิถี หจก.แฮปปี้แฟมิลี่เรดิโอ มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส 
95.  นายสุกิจ โกเศส หจก.สายกิจรุ่งโรจน์ 
96.  นายธนพล กัณทสังฆ์ หจก.ฮิวเมนเรดิโอ 
97.  นายสายัณท์ ปรุงแก้ว สถานีวิทยุไฟร์เวอร์สเรดิโอ FM 98.25 MHz 
98.  น.ส ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ หจก.เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี 
99.  นางนงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษัท กรีนโซนไฮแลนด์ จำกัด 
100.  นางสาวธัญญธร ทับเพชร สถานีวิทยุลูกทุ่งไทยบำเหน็จ 
101.  น.ส พิศมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชนคนกระนวน 
102.  นายสุพจน์ อุตราช หจก.ไร่อ้อยเรดิโอ 
103.  นางสาวผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดีย เรดิโอ 
104.  นายพิชิต สุทธศาสตร หจก.แสงสวรรค์เรดิโอ 
105.  นายยสน ชัยสมบูรณ์ 98.25 Mhz 
106.  ศราภพ งามเลิศฤทัย บ.สนันงา 2555 โลจิสติกส์จำกัด 
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107.  นางมาลี ศรีจันทร์อ่อน หจก.มาลีเรดิโอ 
108.  นายอัฐากรสมัถชัย สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ 
109.  นายสุรใจ มณีจักร สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ 
110.  พรชัย พฤกษาชีวะ หจก.ฟรีด้อมเรดิโอ 
111.  นายสงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน 
112.  นายชาญชัย อินททูล หจก.ฟ้าใหญ่พัฒนาเรดิโอ 
113.  สมเกียรติ สร้อยมณีวรรณ วิทยุเพ่ือธุรกิจคนเกษตร 
114.  นางจูมขาน เพียรการ ตนนางแดดเรดิโอ 96.50 
115.  นายเทพประทาน อ้วนแก้ว หจก.คินเดอการ์เด้น เรดิโอ 
116.  นายศักด์ชัย พันธ์จิต หจก.ชนิกานต์ จูเนียร์ 
117.  วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย 
118.  นางวัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ หจก.ซี.เจ.เอส .กรุ๊ป 
119.  ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์ หจก.คนลำตะคอง เรดิโอ 
120.  นางสมศรี ไทยภูมิไพศาล สถานีวิทยุท้องถิ่นศรีสะเกศ 
121.  นายเฉลิมชัย ไทยภูมิไพศาล หจก. เอ็น เอส พี เรดิโอ 2013 
122.  นายณรงค์ชัย จักษุอภิรักษ์ หจก.มาสเตอรเรดิโอ FM 100.50 MHz 
123.  นายพงษ์ศักดิ์ มีศิลป์ สถานีวิทยุวิชชั่นเรดิโอ 
124.  นายวิโรจน์ มีสุข สถานีวิทยุดอกส้านเรดิโอ 
125.  นายสานนท์ ทองใหม่ หจก. ชาญกุลเรดิโอ 
126.  นางสาวหนึ่งฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม 
127.  นางสาวณัจฉรียา ก๋าบุตร สถานีวิทยุจีเอฟเอ็ม 99 โป่งบัวบาน 
128.  นางดาวิน นิติตุลเกยูร หจก.พืชผักและผลไม้ 
129.  นายบุญทัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบ่อ 
130.  พระครูวรกิจจาทร สถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดปากบ่อ 
131.  นางรอศีอ๊ะ หมานหล๊ะ หจก.นกแรดิโอ 
132.  นายสมเพชร วรรณแก้ว สถานีวิทยุบ้านมะขามหลวง FM 92.5 MHz 
133.  นางสุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย 
134.  นางสาวอภิรดา นิติกูลเกยูร หจก.เทพเนรมิตรเรดิโอ 
135.  นายเพ่ิมพูน แสนปัญญา วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว 
136.  รต มานะ แสงบุญเรือง วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว 
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137.  อำนาจ วุฒิวงค์คำ หจก.เอ็นแอนด์เอ็น เรดิโอ มีเดีย 
138.  นายกิตติพงค์ สมควร หจก. ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ 
139.  นางพรพรรณ สุริยวรรณ หจก.วิทยุอมก๋อย 
140.  นายจีรกิตติ์ ฟังธรรม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
141.  นางสาวธิดา มาชัยนาม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
142.  นายนิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
143.  นายปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
144.  นายยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 
145.  นายไชยยศ สูญทุกข์ สถานี Happy Radio พัทยา 
146.  ประสงค์ ทองศรีสกุล สถานีวิทยุมิวเรดิโอ FM 89.50 MHz 
147.  ธนิตศักดิ์ ธนะจรัสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย FM 101.25 MHz 
148.  นายชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจตุรัสเรดิโอ 
149.  นางพรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัทเอพลัส สุราษฎร์ธานี จำกัด 
150.  วิไลพร ภู่จิรเกษม บริษัท แมจิคเรดิโอ จำกัด 
151.  ณัฏฐพล แสนชมภู หจก.เรดฮอดมีเดีย 
152.  นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 
153.  สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 
154.  อนงนาฏ บุตรดา บริษัท ไทยคอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 
155.  หาญชัย วรรณทวี บริษัท นครอุดมดีงาม จำกัด 
156.  นางสาวทิพวัลย์ เริ่มพงษ์ หจก.หนองสระเรดิโอ 
157.  นายอำนาจ จันทร์คง หจก.ยอดชายเรดิโอ เรคคอร์ด 
158.  นายอำพล พีระตานนท์ สถานีวิทยุชุมชนสาธารณะโอท้อปไทรโยค 
159.  นางสาวสุภารัตน์ บุญสูง สถานีวิทยุ Good FM 89.00 MHz 
160.  พัณณ์วรา ทองเกิด หจก.คนโคราช เรดิโอ 
161.  นายชาญวิทย์ ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง 
162.  นายสมพร ศิลาบุตร สถานีมะละกอเอฟเอ็ม 92.25 MHz 
163.  นายชม สุขสบาย หจก. วิทยุทุ่งพลับพลา 
164.  เสงี่ยม สังข์ฮวด หจก. วิทยุทุ่งพลับพลา 
165.  นายสมชาย ทิพย์พรชัย หจก.ดีเคทีมีเดีย สถานีวิทยุขุ่นด่านทด FM 88.50 MHz 
166.  นายกิตติพนธ์ ท้าวคำ หจก.แฟมิลี่ มีเดีย กรุ๊ป 
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167.  นางสาวศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเต่า 
168.  ร้อยตรอีรัญชัย โบราณรัตน์ หจก.อรัญชัยเรดิโอ 
169.  ณัฐกร จองไพจิตรสกุล หจก.จองไพจิตรสกุล 
170.  เฉลียว รุ่งสว่าง บริษัท ลิพอนเรดิโอภูเก็ต จำกัด 
171.  นายจรินทร์ เจิมเกาะ หจก.น่านฟ้าน่าโม 
172.  นางสมนึก วรวงศ์วัฒนะ หจก.มิตรสัมพันธ์ เรดิโอ 
173.  ประยูร วรวงศ์วัฒนะ หจก.วังตะวันเรดิโอ 

สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน 
174.  สุดารัตน์ อนันทวรรณ สถานีวิทยุเสียงจากสุวรรณภูมิ 88.00 MHz 
175.  นางสาวสาคร คณารีย์ หจก.ล้านนาอินเตอร์ 
176.  บุญพงศ์ นาแก้ว หจก. มวลชนแม่ริม 
177.  นายสมบัติ มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ์ (สหกรณ์การเกษรเวียงชัย จำกัด) 
178.  นายณรงค์ชาญ วงวิริยะ สถานีวิทยุ Music line station FM 88.50 MHz 
179.  จำรัส รัตนนาม หจก. ตองหนึ่งเรดิโอ 
180.  นายจรัส สุปัญญา คนรักเชียงแสน FM 96 
181.  นางสาวศิรินภา วรรณสินธ ์ คนรักเมืองอาจ 106.25 MHz 
182.  นายสุทิน ฉัตรไพบูลย์ หจก.สุทินวาไรตี้ 
183.  นายธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classic Radio 97.50 
184.  นางบุญช่วย เอี่ยมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
185.  นางสาววราภรณ์  ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 

หจก. เจ.บี.เรดิโอ 
186.  นางสาววัลลภา  คำวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
187.  นางสาวศรวณีย์  สีจำปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
188.  นางสาวสิริรักษ์  ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
189.  นาย กัณณ์วัตร  ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
190.  นาย บูรพา โรจน์บุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
191.  นายกิตติพงษ์ แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
192.  นายเกียรติชัย ก้องไกรพันธุ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
193.  นายสุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 

หจก.ปิ่นทองเรดิโอ 
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194.  นายวุฒินันท์ รัตนโชติภิญญา บจก.กำแพงเพชรฮอนด้าออโตโมบิล 

หจก.เจ.บี.เรดิโอ  
หจก.กัลยาณทรัพย์เฟอร์ติไลเซอร์ 

195.  นายภูวนาท รัตนโชติภิญญา บจก.เอสเอสทีเพชรบูรณ์ 
196.  สมภาส ใฝ่ฝัน หจก.ใฝ่ฝันสตูดิโอ 
197.  นายปัญหา สิงห์นัน หจก.ปัญญา โปรโมชั่น 
198.  นายอนุชิต แก้วสนิท หจก. บ้านเฮาเรดิโอยโสธร  
199.  นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์ สถานีวิทยุคนใจใส 
200.  นางสาวฤทัย ฤกษ์อนันต์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ FM 97.75 MHz 
201.  นางประทิน ฤกษ์อนันต์ หจก. ต้นกล้ามีเดีย 
202.  นายบุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนสระบุรี 99.25 MHz 
203.  นายรังสรรค์ พงศ์พีรภัทร หจก.พีรเวช 
204.  นายวรพจน์ ทรายคำ หจก.เวียงฟ้าพาณิชย์ 
205.  นายสุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ 
206.  นางสาวกนกพร กุดไธสง หจก.กนกพรมีเดีย 
207.  นางวาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบูมเรดิโอเน็ทเวิร์ค 97.50 
208.  สุภาพร วรรณก้อน สถานีวิทยุปูคาเรดิโอ 
209.  นายธานินทร์ ภักดีศิริวงษ์ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99 MHz 
210.  นางสาวสุภาพร กั้วพิทักษ์ บริษัทสองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จำกัด 
211.  นายมงคล บุญเลิศ สถานีวิทยุ กรีนเรดิโอ 99.50 MHz 
212.  นายบุญมี มณีงาม หจก.ดอยหลวงเชียงดาว 
213.  นางสาวพรลาวัลย์ พิบูลย์ศักดิ์โสภน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 
214.  นางสาวพิพิชฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักไทยฯ 
215.  นายสุรศักดิ์ พึ่งธรรม โครงการรักไทยฯ 
216.  นายธีรศักดิ์ เสียงดี หจก.เสียงดีโปรโมชั่น 
217.  นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์ สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 
218.  นายมงคล อ้อนอุบล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ 
219.  นางเรณู นุชนิยม หจก. เรณูพานิชย์ 
220.  นายวิริยะ สุวิชา หจก.บรอดแคสท์ ดีไอวาย 
221.  นายศาสตรา บุราณศรี สถานีบ้านเราหนองบุญมาก 96.5 MHz 



9 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
222.  นายสถิตย์ จำเริญทิพย์ หจก.เอ็กซ์-อาย เรดิโอ 
223.  นายสมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป 
224.  นายสุรศักดิ์ ตื้อสกุล วิทยุชุมชนแม่บงเรดิโอ FM 91.50 MHz 
225.  นายอัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz 
226.  นายเจม สายปัญญา หจก.สายปัญญาเร็คคอร์ดแอนด์สตูดิโอ 
227.  นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 
228.  นายคลชนก ปิ่นรอด สถานีวิทยุเพ่ือการเรียนรู้ 98.5 ลำพูน 
229.  เยาวณา อาทิตยาธรรม บ.ดนตรีสีสันจำกัด 
230.  นางสาวอณัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ 
231.  นายเดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุคนอมก๋อย 
232.  นางทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ 
233.  นางบัวเขียว สมควร  
234.  นายอนันต์ สัจธรรม หจก.สัจธรรมเจริญทร์ สถานีวิทยุหนองไข่นกเรดิโอ 
235.  นายสี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น 
236.  นายอนันต์ เสือน้อย หจก. เซอรวิสเรดิโอ 
237.  บุญศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ 90.50 MHz 
238.  ดวงดาว เอียมสกุล หจก. กิ๊ก 915 
239.  นายสุนันท์ อยู่ดี หจก รักยิ้มเรดิโอ 
240.  นายวัชระ ฉันทนาวิวัฒน์โชต ิ สถานีวิทยุคนหรรษา 
241.  นายสนทยา ทีจะยัง หจก. ทีจะยังมีเดีย FM 95.00 MHz 
242.  นายสุทัศน์ ศรีแก้ว หจก. ทุ่งกุลา สตูดิโอ 
243.  นายจรัญ รัตนโชติภิญญา หจก.ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซนต์ 

หจก.สถานีวิทยุชุมชนบ้านหัวยาง 
244.  น.ส.พิศลยา บัวแก หจก.โสรยาเฟอร์ติไลเซอร์ 
245.  นายสนธยา อุปนันท์ หจก. คนใหม่เรดิโอ 
246.  นายสุริยา วันใจ หจก.อาร์เอสพีมีเดีย 
247.  นายอภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุบุ่งเรดิโอ 90.75 MHz 
248.  นางอำภา โพธิ  
249.  นายอนิรุทธ์ ทูลไทสง สถานีวิทยุลิ้งค์ไทยแลนด์เรดิโอ 
250.  นายประกฤต ภู่พิสิฐ สถานีพีพีเอสเรดิโอ 



10 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
251.  นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอสเรดิโอ 
252.  นางสาวมาลินี อภิรักษ์เมธากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู 104.75 MHz 
253.  นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM 93.0 MHz 
254.  นายกร ก๊อใจ หจก.แสนยาวิชัย อิเลคทริค 
255.  นางสาววารุณีย์ จารุลักขณา หจก.ประสิทธิ์คาร์เซนเตอร์ 
256.  นางพวงพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมอีสาน 
257.  ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ 
258.  นายพจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุอีซีเอฟเอ็ม 
259.  นายพยนต์ เลิศบวรหิรัญ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนตำบลอ้อมใหญ่ 
260.  นางอภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz 
261.  นางจิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 96.25 MHz 
262.  นายทรงศักดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 96.25 MHz 
263.  นายสุชาติ ระกำ วิทยุคนเกษตร 
264.  สมใจ ซำฮกตัน สถานีวิทยุรวมพลคนข่าวชาวอยุธยา 

สถานีวิทยุคนรักปทุม 
265.  นายอำนวย กุคำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 
266.  นายดวงจันทร์ ชาวนา หจก.พาชื่นเรดิโอ 
267.  นางดวงสมร เทศศรีเมือง หจก.พาชื่นเรดิโอ 
268.  นางสาวศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษัท.บ้านสุขภาพดีเรดิโอ จำกัด 101.75 MHz 

บริษัท.บ้านสุขภาพดีเรดิโอ จำกัด 90.75 MHz 
269.  นายเกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเก่า FM 87.75 
270.  นางปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชน มิตรภาพเรดิโอ 
271.  นาย นิโรธ โชติช่วง บ.อันดามัน เพาเวอร์ แมส จำกัด 
272.  นายถนอม บุญเพ็ชร์ หจก.บ้านน้อยมีเดีย 
273.  นายประสิทธ์ วิรุณพันธ์ หจก.เอสเอสเรดิโอ 106.25 MHz 
274.  นายยอดชาย ปิยบุตร หจก.อุทุมพรเรดิโอ 
275.  พ.ต. อำพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยึศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75 MHz 
276.  นางวันดี จำนงค์ หจก.อารียะธุรกิจบันเทิง 
277.  นายโชคดี รัชชะ หจก. เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ 
278.  นายธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ Carbontex Intertrade 
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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
279.  นายรอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย 
280.  นายณัฐพงษ์ ลินลาด หจก.โชคพิชิต 2008  
281.  นายชัยณรงค์ องอาจ หจก.โชคพิชิต 2008 
282.  นางเลิศลักษณ์ ใบคำ หจก.โชคพิชิต 2008 
283.  นางสาวยุพนิ ยอดรักษ์ หจก.โชคพิชิต 2008 
284.  นายบุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ 106.50 
285.  นายคำฝั่น วรรณสินธ์ สถานีวิทยุชุมชนคนรักเมืองอาจ 
286.  นายชมภู่ คำลอย หจก.สมชายเรดิโอแอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
287.  นายอุดม กันต้ะ หจก.ราชพฤกษ์ กรุ๊ป 
288.  นายกันต์พลน์ ชาวนา หจก.พาชื่นเรดิโอ 
289.  นาย จำลอง สายจันทร์ หจก.นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์เซอร์วิซ 
290.  นาย นิรันดร์ กิติราช หจก.คนพอเพียงเรดิโอ 
291.  น.ส.พรพิมล วิรพีรัตน์ สถานีวิทยุรนิสาเรดิโอ 99.25 
292.  นายสุชาติ พรหมธีรเดช หจก.ไทรน้อย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
293.  นางสาวสิริลักษณ์ บุญประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล 
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รบัโดย (ผสทช. สท.) เลขรบั 3594 
16 ส.ค. 2564 16:15 

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
ผสทช. (สท.)

34 อปส. และ อทส. 16 ส.ค. 2564

เอกสารแนบ 1.5

5. เรยีน  ผอ.ส่วนกระจายเสียง
          เพื�อดาํเนินการตอ่ไป
      (นางปรติา วงศ์ชุตนิาท)
               อทส.
             17 ส.ค. 64
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จาก (ผสทช. สท.) 16 ส.ค. 2564 16:40
รบัโดย (ทส.) เลขรบั 793 
17 ส.ค. 2564 08:48 
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