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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 

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

ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 
1.ขอบข่าย (วรรคแรก ของร่างประกาศ) 
1.1 วรรคแรก ของร่างประกาศ เป็นการแสดงความคิดเห็น 
ของ กสทช. เอง ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องการกวนวิทยุการบิน ได้
ทำการวิจัยแล้ว และ กสทช.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
แก้ปัญหา 

ดร.สุเทพ เม้าสง่า 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมสุรางค์ เรดิโอ 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก 
วรรคแรกและวรรคสองของร่างประกาศ เป็นการ
ระบุวัตถุประสงค์และฐานอำนาจในการออกประกาศ 

ทั ้งน ี ้  ร ่างประกาศฉบับนี ้ ใช ้บ ังค ับกับสถานี ว ิทยุ                 
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 
 

1.2 เห็นด้วย ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 

 
น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

1.3 เห็นด้วย และควรใช้มาตรฐานเดียวกับคลื่นหลัก นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

1.4 เห็นด้วย การจัดทำร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ป้องกัน
การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อ
กิจการวิทยุการบินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในช ีว ิต ร ่างกายและทรัพย ์ส ินของประชาชน 
ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะซึ่ง
เป็นอำนาจหน้าที ่ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรดมนาคมแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื ่นความถี ่ และกำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม ท.ศ. ๒๕๕๓ 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

รับทราบความเห็น 

1.5 น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และ
ควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

1.6 ไม่เห็นด้วย  ทุกคลื่นความถี่ให้ใช้มาตราฐานเดียวกันหมด สุนทร  จำรัส 
สถานีวิทยุลูกทุ่งพญาแล 

1.7 ไม่เห็นด้วย / ให้ยกเลิกหัวข้อ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กำลังส่งต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 W 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

1.8 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 

 
นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

2.นิยาม (ข้อ 4 ของร่างประกาศ) 
2.1 นิยาม "พนักงานเจ้าหน้าที ่ " แต่เด ิมกำหนดเฉพาะ
พนักงานสำนักงาน กสทช. ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง แต่ในร่าง
ประกาศฉบับนี้จะเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ก็หมายความ
ว่าอาจจะแต่งตั ้งคนภายนอกสำนักงาน กสทช. ได้ด้วย ซึ่ง
อาจจะต้องมีกรอบที่ระบุว่าคนภายนอกตำแหน่งไหน เช่น เจ้า
พนักงานตำรวจ หรือผู ้มีอำนาจตามกฎหมายอื ่น แต่ถ้าไม่
กำหนดกรอบอย่างชัดเจนแล้วไปแต่งตั้งบุคคลทั่วไปมาเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเหมาะสมหรือไม่ 

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 
กสทช. 

เห็นควรปรับแก้ไขความตามเห็นที่เสนอมา ใน 2.1 
เนื่องจาก “พนักงานเจ้าหน้าที่” ทำหน้าที่กำกับดแูล
ตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก กสทช. ดังนั้น เพื่อให้
เกิดความชัดเจนจึงเห็นควรให้แก้ไขเป็น ดังนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานของ
สำนักงานซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศนี้” 
ทั ้งน ี ้  ร ่างประกาศฉบับนี ้ ใช ้บ ังค ับกับสถานี ว ิทยุ                 
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 
 
 
 

2.2 เห็นด้วย ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 

 
น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.3 เห็นด้วย และควรใช้มาตรฐานเดียวกับคลื่นหลัก 
 
 

นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

2.4 ในกรณีของคำนิยามนั้น เนื่องจากเป็นการใช้ถ้อยคำและ
ข้อความทางเทคนิคตามกฎหมายเฉพาะที่อยู่ในการกำกับดูแล 
และอยู ่ในความรับผิดชอบของผู ้เสนอสำนักงานฯ จึงไม่
สามารถให้ความเห็นในเชิงลึกได้ ซึ่งหากบทบัญญัติตังกล่าวไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานผู้เสนอเห็นควรแล้ว สำนักงานฯก็ไม่มีข้อขัดข้อง 
ประการใด 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

รับทราบความเห็น 

2.5 น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และ
ควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

2.6 ไม่เห็นด้วย / ให้ยกเลิกหัวข้อ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กำลังส่งต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 W 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

2.7 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นายอัครชัย เดชมูล 
สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 

 
ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 

บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 
 

นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
3.การกำหนดเกณฑ์ของกำลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่ำกว่ากำลังคลื่นพาห์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงของแต่ละกรณ ี(ข้อ 5 ของร่างประกาศ) 
3.1 เห็นด้วย  ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 
 

น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก             
ไม่ม ีการเสนอข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับเกณฑ์ของกำลัง             
การแพร่แปลกปลอมที่ต่างไปจากร่างประกาศ 
ทั ้งน ี ้  ร ่างประกาศฉบับนี ้ ใช ้บ ังค ับกับสถานี ว ิทยุ     
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

3.2 เห็นด้วย และควรใช้มาตรฐานเดียวกับคลื่นหลัก นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุ ทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
3.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และผู้ใด้รับอนุญาตให้
ออกอากาศเป็นการชั่วคราวมีหน้าที่ต้องป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ตามที่หน่วยงานที่มี
หน้าที่กำกับดูแลพิจารณากำหนด ทั้งนี้รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เชิงเทคนิคให้เป็นไปตามที่หน่วยงานผู้เสนอซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นสมควร 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

รับทราบความเห็น 

3.4 น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และ
ควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

3.5 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 

 
นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
4.การจัดทำรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง (ข้อ 6,7 ของร่างประกาศ) 
4.1 การจัดทำรายงานแต่เดิมต้องได้รับการรับรองจากผู ้ที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเฉพาะ 
แต่ในร่างประกาศฉบับนี้ให้ผู้รับใบอนุญาตรับรองตนเองจึงไม่
แน่ใจตรงนี้ และในกระบวนการผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมยังมีในส่วนไหนหรือไม่ อย่าง ไร 
เพราะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของรายงาน ซึ่ง
เป็นประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ 

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 
กสทช. 

เพื่อให้การจัดทำรายงานการแพร่แปลกปลอมเกิด
ความน่าเชื่อถือและเป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2550 แต่ไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เกินควร 
จึงควรปรับแก้ร่างประกาศ และ ภาคผนวก ข แบบ
รายงานการแพร่แปลกปลอม ดังนี้             
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4.2 ควรเพิ่มเติมข้อความสำหรับกรณีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
ตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์ขึ้นไป ควรมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามเป็นผู้รับรองรายงานการแพร่
แปลกปลอมของสถานีวิทยุ กระจายเสียง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศของประเทศไทย และสร้างความ
มั ่นใจในการป้องกันการรบกวนกิจการวิทยุการบิน ที ่ผ่าน
มายังพบว่ามีการรบกวนจากเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้
กำลังส่งเกิน 1 กิโลวัตต์ เข้ามารบกวนในกิจการวิทยุการบิน 
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “เรื่อง 
หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการ
วิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรร
คลื่นความถี่” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 22 เล่ม 
133 ตอนพิเศษ 49 ง 26 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

1) กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีกำลังส่งของ
เครื่องส่งตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์ ขึ ้นไปต้องรับรอง
รายงานโดย ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนง
ไฟฟ้าสื่อสาร 

2) ผู ้ลงนามในรายงานการแพร่แปลกปลอม มี
จำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้ทดสอบ, ผู้รับรองรายงาน 
และ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทดลองออกอากาศ (ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ 
ตามที่ กสทช. กำหนด ) 

3) ปรับแก้นิยามเพื ่อให้สอดคล้องกับประกาศที่
เกี่ยวข้องในส่วนต่อไปนี้ 
• ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
• ผู้ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย

การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ 

 
 

4.3 เห็นด้วยที ่ผ ู ้รายงาน เป็นผู ้ท ี ่ผ ่านการอบรมและได้
ใบรับรองจาก กสทช. และเห็นด้วยที ่ผ ู ้ร ับรองรายงานไม่
จำเป็นต้องมีใบ กว. มาเซ็นต์รับรองรายงานแล้ว หรือหากยังมี
อยู ่ก็ขอให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ ่ง เนื ่องจากจะทำให้เกิด
ค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน  

พ.ต.ต.เจษฎา เจริญเกียรติตรัย 
กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

4.4 ควรเพิ่มเติมรายงานการแพร่แปลกปลอมของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงหลัก และรายงานการแพร่แปลกปลอมของ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำรอง ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

เพ่ือให้การป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อ
กิจการวิทยุการบินเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และ
อำนวยความสะดวกให้ ผู้ประกอบกิจการสามารถใช้
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหลักและเครื่องส่งวิทยุ 
กระจายเสียงสำรองได้ จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้
ร ่างประกาศ เพื ่อให ้ม ีการส ่งรายงานการแพร่
แปลกปลอมของ เครื ่องส่งวิทยุกระจายเสียงหลัก
และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำรอง (ถ้ามี) 

4.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ส่งออกด้วยกำลังมากกว่า 500 
วัตต์ เห็นด้วยที่ต้องส่งรายงานการแพร่แปลกปลอมทุกปี แต่
สถานีกำลังส่งต่ำน่าจะจำเป็นต้องส่งครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
ตลอดอายุใบอนุญาต เนื่องจากสถานีกำลังส่งต่ำเครื่องทำงาน
ไม่หนักเท่าสถานีที่ส่งออกด้วยกำลังส่งสูงๆ การวัดเพียงครั้ง
แรกครั้งเดียวก็น่าจะเพียงพอ 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก 
ระบบสายส่งสัญญาณ สายอากาศ เป็นปัจจัยหนึ่งใน
การก่อให้เกิดการแพร่แปลกปลอม ดังนั้น จึงควร
ได้รับการตรวจสอบทุกปี  
ทั ้งน ี ้  ร ่างประกาศฉบับนี ้ ใช ้บ ังค ับกับสถานี ว ิทยุ      
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 

4.6 เห็นด้วย ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 

 
น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
4.7 เห็นด้วย และควรใช้มาตรฐานเดียวกับคลื่นหลัก นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 

สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 
สถานีวิทยุ ทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 

4.8 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และผู้ใด้รับอนุญาตให้
ออกอากาศเป็นการชั่วคราวมีหน้าที่ต้องป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ตามที่หน่วยงานที่มี
หน้าที่กำกับดูแลพิจารณากำหนด ทั้งนี้รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เชิงเทคนิคให้เป็นไปตามที่หน่วยงานผู้เสนอซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นสมควร 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

รับทราบความเห็น 

4.9 น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และ
ควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

4.10 ไม่เห็นด้วย เป็นการเพ่ิมภาระให้ผู้ประกอบการวิทยุ ด้วย
เงื่อนไขที่มากมาย บางรายไม่มีความรู้ด้านนี้ 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

4.11 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 

 
นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

5.กรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมีการแพร่แปลกปลอมที่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน (ข้อ 8 ของร่างประกาศ) 
5.1 สถานีวิทยุที่มีกำลังส่งตั้งแต่ 500 วัตต์ สมควรที่จะต้อง
ติดตั้งระบบ real time monitoring แต่สถานีกำลังส่งต่ำที่
ส่งออกเพียง 50 วัตต์ อาจจะไม่มีความจำเป็น เนื่องจากสถานี
กำลังส่งต่ำ ส่งออกอากาศด้วยความแรงเพียง 50 วัตต์ ต่ำกว่า 
500 วัตต์อยู่ถึง 10 เท่า ไม่สามารถขึ้นไปรบกวนกิจการการ
บินได้แน่นอน 

ผศ. ดร. รังสรรค์ ทองทา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก               
สถานีว ิทยุกระจายเสียง กำลังส่งต่ำ ยังมีโอกาส
ก ่อให ้ เก ิดการรบกวนต ่อก ิจการว ิทย ุการบิน 
โดยเฉพาะกรณีที่อาจเกิดการผสมกับสัญญาณจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงกำลังส่งสูงและเกิดสัญญาณ
คลื่นความถี่ใหม่หรือการแพร่แปลกปลอมซึ่งอยู่ใน
ย่านความถี่ทางการบิน ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลบาง
ประเทศมีข้อกำหนดเพื่อป้องกันการรบกวนวิทยุการ
บินจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกำลังส่งต่ำ 
ทั ้งน ี ้  ร ่างประกาศฉบับนี ้ ใช ้บ ังค ับกับสถานี ว ิทยุ   
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 เห็นด้วย ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 

 
น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

5.3 ใช้มาตรฐานเดียวทุกประเภทคลื่นวิทยุ นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุ ทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

5.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และผู้ใด้รับอนุญาตให้
ออกอากาศเป็นการชั่วคราวมีหน้าที่ต้องป้องกันการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน ตามที่หน่วยงานที่มี
หน้าที่กำกับดูแลพิจารณากำหนด ทั้งนี้รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เชิงเทคนิคให้เป็นไปตามที่หน่วยงานผู้เสนอซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นสมควร 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

รับทราบความเห็น 

5.5 น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และ
ควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

5.6 ไม่เห็นด้วย / อุปกรณ์แพงมั้ย ผู้ประกอบการต้องแบก
ภาระเพ่ิมข้ึนไปอีก 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

5.7 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 

 
นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
6.กรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด (ข้อ 9 ของร่างประกาศ) 
6.1 เห็นด้วย ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 
 

น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก 
ข้อ 9 ของร่างประกาศ เป็นมาตรการในกรณีที่มีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว อันเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนกิจการวิทยุการบิน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีว ิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  
ทั้งนี้ ร่างประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถานีวิทยุ  
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 

6.2 ใช้มาตรฐานเดียวทุกประเภทคลื่นวิทยุ นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุ ทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

6.3 หน่วยงานผู้เสนอเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกำกับการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถกำหนดมาตรการและ
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนได้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ
เป็นไปตามกรอบอำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

รับทราบความเห็น 

6.4 น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และ
ควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

6.5 ไม่เห็นด้วย / ให้ยกเลิกหัวข้อ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กำลังส่งต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 W 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

6.6 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

 
ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 

บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 
 

นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
 

7.การให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง (ข้อ 10 ของร่างประกาศ) 
7.1 เห็นด้วย 
 

ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 

 
น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เห็นควรให้คงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื่องจาก           
ข้อ 10 ของร่างประกาศ เป็นการให้ความร่วมมือกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการ
แพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ทั ้งนี ้ ร ่างประกาศฉบับนี ้ใช้บังคับกับสถานีว ิทยุ  
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 
 

7.2 ไม่มีข้อขัดข้องประการใด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



เอกสารแนบ 1.1 

18 

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

7.3 ใช้มาตรฐานเดียวทุกประเภทคลื่นวิทยุ นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุ ทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
 
 

7.4 ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติทุกขั้นตอน น่าจะใช้เวลาทำ
ความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และควรขยายเวลาออกไป
ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

รับทราบความเห็น 

7.5 ไม่เห็นด้วย / ให้ยกเลิกหัวข้อ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กำลังส่งต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 W 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

7.6 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

 
ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 

บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 
 

นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
8.ภาคผนวก ก พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ และสถานที่ตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ  
8.1. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ที่กำหนดทางวิ่ง เป็น พ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ซึ่งถ้าจริงๆ แล้วถ้าลากจาก จุดที่1 มา รูปที่ได้จะเป็น
เสี้ยววงกลม ไม่ใช่ สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
ภาพเดิมให้ตัดข้อความในภาพให้คงเหลือ (Instrument 
Landing System) 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

เพื่อความชัดเจนและความคุ้นเคยในทางปฏิบัติ เห็น
ควรปรับแก้ไขความตามเห็นที่เสนอมา ใน 8.1 และ 
8.2 
ทั ้งน ี ้  ร ่างประกาศฉบับนี ้ ใช ้บ ังค ับกับสถานี ว ิทยุ            
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

 
 

8.2 ในภาคผนวก ก ควรแปลงพิกัดที่ตั้ง “เครื่องอำนวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ” จากหน่วย องศา ลิปดา ฟิลิปดา 
(Degrees Minutes Seconds : DMS) เป็น หน่วยองศาทศนิยม 
(Decimal Degrees : DD) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบแจ้งข้อ
ร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. ที่จัดทำให้ บวท. ใช้งานตาม 
MOU ระหว่างหน่วยงาน 

นายสมเกียรติ แก้วไชยะ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

8.3 เห็นด้วย ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 

 
น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

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

8.4 ใช้มาตรฐานเดียวทุกประเภทคลื่นวิทยุ นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุ ทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
8.5 กรณีของคำนิยามนั้น เนื่องจากเป็นการใช้ถ้อยคำและ
ข้อความทางเทศนิคตามกฎหมายเฉพาะที่อยู่ในการกำกับดูแล 
และอยู ่ในความรับผิดชอบของผู ้เสนอสำนักงานฯ จึงไม่
สามารถให้ความเห็นในเชิงลึกได้ ซึ่งหากบทบัญญัติดังกล่าวไม่ 
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานผู้เสนอเห็นควรแล้วสำนักงานฯ ก็ไม่มีข้อขัดข้อง
ประการใด 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

รับทราบความเห็น 

8.6 ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติทุกขั้นตอน น่าจะใช้เวลาทำ
ความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และควรขยายเวลาออกไป
ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

8.7 ไม่เห็นด้วย / ให้ยกเลิกหัวข้อ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กำลังส่งต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 W 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

8.8 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 

 
นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
9.ภาคผนวก ข แบบรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
9.1 การยื ่นผลสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นภาระหน่วยงาน 
เพราะมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากการวัดแบบ In line  
ค่า Pcarrier-Pspur ถ้ามี error ก็หักล้างอยู่แล้ว รวมถึงค่าลดทอน
ในข้อต่อ เช่น Directional Coupler หรือ Monitoring Port 
ไม่มั่นใจว่าเป็นไปตามตัวเลขตามนั้น เช่น มีค่า 40 dB จริง
หรือไม่ รวมถึง Gain ของสายอากาศ ด้วย อาจจะไม่เท่ากัน

พ.ต.ต.เจษฎา เจริญเกียรติตรัย 
กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เห็นควรคงข้อความตามร่างประกาศไว้ เนื ่องจาก            
ค ่าความผิดพลาด ไม่สามารถหักล้างกันได้โดยค่า        
Pcarrier-Pspur เสียทีเดียว เนื่องจากอาจมีการตอบสนอง        
ต่อความถี่ (frequency response) และ ระดับความ
แ ม ่ น ย ำ ข อ ง แ อ ม พ ล ิ จ ู ด  ( amplitude level 
accuracy) ที่ห่างกันมาก  ๆมีค่าต่างกัน ผลที่เกิดขึ้นย่อม
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

กับค่าที่ประมาณการไว้ จึงขอเสนอว่าไม่มีความจำเป็นในการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดในกรณีการวัดการแพร่แปลกปลอม 

ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการ
ที่ได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต่อการวัดการแพร่
แปลกปลอม 

ทั ้งน ี ้  ร ่างประกาศฉบับนี ้ ใช ้บ ังค ับกับสถานี ว ิทยุ   
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกประเภท 

9.2 เห็นด้วย  ร้อยเอกขจรศักดิ์  จิตหาญ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 

 
น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์ ร.น. 
หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. 

 
นายไพบูลณ์ ย้อยหยด 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

9.3 เห็นด้วย แต่ไม่ควรแบ่งว่าเป็นคลื่นหลัก คลื่นกำลังต่ำ 
หรือคลื่นชั่วคราว 

นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 
สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz 

สถานีวิทยุ ทีเอ็มเรดิโอ 92.25 MHz 
9.4 เนื่องจากเป็นข้อมูลทางเทคนิคตามกฎหมายเฉพาะที่อยู่
ในการกำกับดูแลและอยู ่ในความรับผิดชอบของผู ้ เสนอ
สำนักงานฯ จึงไม่สามารถให้ความเห็นในเชิงลึกได้ ซึ ่งหาก
บทบัญญัติดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบต่าง 
ๆที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานผู้เสนอเห็นควรแล้วสำนักงานฯก็
ไม่มีข้อขัดข้องประการใต 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

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

9.5 น่าจะใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่านี้ ควรทบทวน และ
ควรขยายเวลาออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 

พอพันธ์ ทองศักดิ์ 
โอเคเรดิโอ FM.94.25 MHz. 

9.6 ไม่เห็นด้วย / ให้ยกเลิกหัวข้อ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กำลังส่งต่ำ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 W 

นายภัคพล ทับทิมทอง 
วิทยุประชาคมระยอง 

9.7 ไม่เห็นด้วย 
 

นายธนณัฏฐ์  ตั้งเซียววรกุล 
สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ 

 
นายฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ ์

วิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 MHz 
 

นางสาวนริศรา สุวัตถึ 
หจก.นครพิงค์ล้านนา 

 
นายอัครชัย เดชมูล 

สถานีวิทยุกวี เอฟ.เอ็ม 100.5 
 

ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ 
บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จำกัด 
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ 

นางปิยะฉัตร พูลทรัพย์ 
สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ 

 
นางสาวสุมาลี อินนา 

สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM 91.25 MHz 
10. ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ 
10.1 ทาง กสทช. ควรชี้แจงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทาง
เทคนิคต่างๆทุกตัว ว่ามีที ่มาอย่างไร มีอะไรเป็นหลักฐาน
สนับสนุน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะการกำหนดค่าเหล่านี้ขึ้น 
เอกสารต่างๆ ควรกระชับและชัดเจน คำศัพท์ต่างๆควรเขียน
นิยามเอาไว้ด้านล่างเอกสาร นอกจากนี้ไม่ทราบว่าความเห็น
และคำถามต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้จะได้รับคำตอบที่
กระจ่างชัด เมื่อไหร่ คำถามและคำตอบดีๆเหล่านั้นจะได้รับ
การเผยแพร่สู่สาธารณะชน หรือไม ่

นางสาวธนาภา เกตุรัตนกุล 
ไม่ระบุหน่วยงาน 

ที่มาของเกณฑ์ในการกำหนดค่าของกำลังของการแพร่
แปลกปลอม มาจากผลการศึกษาจาก ข้อเสนอแนะ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
(International Telecommunication Union: ITU) 
Recommendation ITU-R SM.1009-1  
และ ภาคผนวก 10 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (Annex 10 to the Convention 
on International Civil Aviation) องค์การการบิน
พลเร ือนระหว ่างประเทศ ( International Civil 
Aviation Organization :  ICAO) ท ี ่นำไปทดสอบ
ภาคสนามโดยผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จำกัด, ผู ้แทนคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
วิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน , 
นักวิชาการ และ ผู้แทนสำนักงาน กสทช.  



เอกสารแนบ 1.1 

26 

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

พร้อมนำผลการทดสอบมาเสนอต่อที ่ประชุมคณะ 
อนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหา
การรบกวนวิทยุการบิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ซึ่งมีประโยชน์ ในการป้องกันการรบกวนการใช้คลื่น
ความถี่ต่อกิจการวิทยุการบิน เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทั้งนี ้ สำนักงาน กสทช. ได้มีการเผยแพร่เอกสาร
วิชาการที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดเกณฑ์ของกำลัง
การแพร่แปลกปลอม ไว้ในเว็บไซต์  
https://broadcast.nbtc.go.th/academic-
technology 
 
ในส ่วนของคำศัพท์ ได ้กำหนดไว้ในนิยามของร่าง 
ประกาศ และรายละเอียดของตัวแปรมีกำหนดไว้ใน
แบบรายงานตาม ภาคผนวก ข 
 
ทั้งนี้ ผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อความ
คิดเห็นสาธารณะ จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะบน
เว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังการนำเสนอ
ต่อที่ประชุม กสทช.  

https://broadcast.nbtc.go.th/academic-technology
https://broadcast.nbtc.go.th/academic-technology
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ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสยีงต่อกิจการวิทยุการบิน 
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10.2 ถ้าให้มาตรฐานเทคนิคเดิมก็จะไม่กวนการบิน ให้ใช้
เทคนิคเดิม 500 วัตต์ เสา 60 เมตร ให้ชะลอช่วงนี้ไปก่อนใน
สถานการณ์โรคระบาด 

นายพศวีร์ จักร์พันธ์เดโช 
บูลเฮ้าส์ อินเตอร์มิเดียรกรุ๊ป 

ร่างประกาศฉบับนี ้เป ็นการกำหนดเงื ่อนไขทาง
เทคนิคเพ่ือป้องกันการรบกวนกิจการวิทยุการบิน  
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีการยกเว้นการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
และการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี เนื่องจาก
การระบาดของโรคติดชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID             
-19) เป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื ่อง 
มาตรการยกเว ้นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิค
สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ครั้งที่ 2) 

10.3 ไม่เห็นด้วยที่จะให้ย้ายสถานีวิทยุที่ตั้งอยู่แล้ว เช่น สถานี
วิทยุลีลาลำปาง F.M.101.00 MHz จังหวัดลำปาง ได้ผ่านการ
อนุญาตจากวิทยุการบิน(เสาส่งสถานีถูกกำหนดให้สูงเพียง 21
เมตร)   
 
ทางสถานีก็ปฏิบ ัต ิตามอย่างเคร ่งครัดมาโดยตลอด แม้
หน่วยงานของรัฐบางแห่งในบริเวณใกล้เคียงกัน จะอยู่ในพิกัด
ที่ใกล้สนามบินมากกว่า แต่เสาวิทยุสื่อสารสูงกว่ามาก และไม่
มีการตรวจสอบแต่อย่างใด เป็นต้น)   
 

ปริญญา ศิริวงศ์มงคล 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาลำปาง สตูดิโอ แอนด์ 

แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

• สถานีว ิทยุลีลาลำปาง 101.00 MHz จังหวัด
ลำปาง ไม่ได้มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดการรบกวน
การใช้คลื่นความถ่ี 

• จากการตรวจสอบฐานข้อมูลปัจจุบันพบว่ามี
สถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจจำนวน 11 
สถานี ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดการรบกวนการ
ใช้คลื่นความถี ่ 

• ทุกสถานีสามารถใช้รหัสสถานีตรวจสอบประเภท
พ้ืนที่รบกวนการบินได้จากเว็บไซต์ กสทช.  
https://bcgis.nbtc.go.th/Distance/ 

https://bcgis.nbtc.go.th/Distance/
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ที่สำคัญทางสถานีวิทยุก็ได้มีการตรวจเช็คคุณภาพเครื่องส่ง/
การตรวจแพร่แปลกปลอมตามกติกาของ กสทช. เป็นประจำ
ทุกปี 
 
และเนื่องจากสถานีที่อยู่ใกล้สนามบิน ทางผู้ประกอบการจะ
ยิ่งต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการออกอากาศจน
ไปรบกวนการบินอย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลที ่กล่าวมาจาก
ข้อเท็จจริงและสามารถตรวจสอบได้ จึงไม่เห็นด้วยที่จะออก
ร่างประกาศให้ย้ายสถานีที่อยู่ใกล้สนามบิน เพราะจะสร้าง
ภาระอย่างมาก ให้กับสถานี ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย และเงื่อนไข
ข้อกำหนดที่ยุ ่งยากในการย้ายที่ตั ้งสถานี ที่ทาง กสทช. ได้
กำหนดไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเข้าใจ/เห็นใจ
ผู ้ประกอบการ ที ่สถานีอยู ่ใกล้แต่ไม่เคยส่งกระจายเสียง
รบกวนการบินด้วยครับ ขอบคุณครับ 

• ที่ตั ้งสถานีวิทยุกระจายเสียงภายหลังประกาศ 
กสทช. ที ่เกี ่ยวข้องมีผลใช้บังคับ ต้องเป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุญาต 

10.4 มูลนิธิฯ ขอสนับสนุน ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
ป้องกันการรบกวนการใช้คลื ่นความถี ่ของสถานีวิทยุกระจาย             
เสียงต่อกิจการวิทยุการบินด้วยเหตุที่ว่า เป็นมาตรการสำคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

พระอธิการสุธรรม สุธัมโม 
ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระ

อุปถัมภ์ฯ 

 

10.5 ไม่เห็นด้วยทุกข้อ 
 

นางสาวชลอ ไพโรจน์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงชากังราว 

 

รับทราบความเห็น 
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ธนกฤต  วรรณวานิชกุล 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองย่า  

94.50 MHz 
 

อาทิตย์ อาษาขันธ์ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เอฟเอ็ม 

 
นางบังอร ชูติธวัช 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีเรดิโอ 
 

นายชาญวิทย์  ลาภเปรม 
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง 
 

นายธงศักดิ์ อริยะ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย 

 
นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่    

เต็มร้อยเรดิโอลำพูน 
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องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย 

จำนวน 45 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.2) 

 
ผู้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อทุกประเด็นและ
ขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ 

จำนวน 293 รายชื่อ 
(เอกสารแนบ 1.3) 

 

 



ที� สธ0100/19
จาก (รสทช.สท.) 16 ส.ค. 2564 16:00
รบัโดย (ผสทช. สท.) เลขรบั 3594 
16 ส.ค. 2564 16:15 

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
ผสทช. (สท.)

34 อปส. และ อทส. 16 ส.ค. 2564

เอกสารแนบ 1.2

5. เรยีน  ผอ.ส่วนกระจายเสียง
          เพื�อดาํเนินการตอ่ไป
      (นางปรติา วงศ์ชุตนิาท)
               อทส.
             17 ส.ค. 64

ที� สธ0100/19
จาก (ผสทช. สท.) 16 ส.ค. 2564 16:40
รบัโดย (ทส.) เลขรบั 793 
17 ส.ค. 2564 08:48 
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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 
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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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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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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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ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
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 
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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 
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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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