
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

1 คุณ เยาวลักษณ พรหมขันธ หางหุนสวนจํากัด ภูริชญา เรดิโอ ไมเห็นดวย เหตุผลเพราะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการ

จัดทํารางใหมกอน เศรษฐกิจ การเมือง ซํ้าโรคระบาด Covid-19 ระบาดแบบนี้ ความ

เดือดรอน การรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ไมใชวิทยุเหรอคะที่นําเสนอเผยแพร ชวยเหลือ

ทั้งภาครัฐและทุกภาคสวน อยาซํ้าเติมประชาชนผูประกอบอาชีพสุจริตเลย การสั่ง

ยกเลิก ขาพเจาขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. และขอ

ใหยกเลิกประกาศท้ัง 6 ฉบับ

รางประกาศฉบับนี้ ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปผานชองทาง

ตางๆ อาทิ โทรสาร ไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน พรอมทั้ง

จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานการจัด

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนด

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ และเผยแพรบันทึกการประชุมดังกลาวในเว็บไซต

ของสํานักงาน กสทช. โดยไดมีการรับฟงความคิดเห็นเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน ซึ่งเปนไปตาม

มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. จะนํา

ความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

2 คุณ คมสันต สีดานุช หางหุนสวนจํากัด เค.เอส.เจริญสุข ขอขยายเวลาไปกอน5ปครับ เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

3 คุณ สธ. สงตอความเห็นองคการภาคีฯสธ. สงตอความเห็นองคการภาคีฯ ขอใหสํานักงาน กสทช. เลื่อนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ รางประกาศฉบับนี้ ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปผานชองทาง

ตางๆ อาทิ โทรสาร ไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน พรอมทั้ง

จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานการจัด

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนด

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ และเผยแพรบันทึกการประชุมดังกลาวในเว็บไซต

ของสํานักงาน กสทช. โดยไดมีการรับฟงความคิดเห็นเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน ซึ่งเปนไปตาม

มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. จะนํา

ความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

1 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

4 นางสาว วีณา โสพิกุล หางหุนสวนจํากัด กรี๊ด เวฟ ไมเห็นดวย กลัวตกงาน และขาดทุนจากการลงทุนทําสถานี

5 คุณ พงคกร หาญจิต หางหุนสวนจํากัด พี.เอส.จี มีเดีย ไมเห็นดวย ขอคัดคาน วันที่ประกาศมีผลใช ขอเวลาตั้งตัว เร็วเกินไป

6 คุณ ชุมพล คุมพันธแยม ไมเห็นดวย ที่จะกระทําการประกาศเปลี่ยนแปลงในชวงนี้ เพราะกระทบตอความมั่นคง

และความปลอดภัยของประเทศและประชาชน

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย

และออกประกาศหลักเกณฑที่เก่ียวของตอไป

7 คุณ ชลธร วิวัฒนวิศาลสกุล ไมเห็นดวย ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกําลังสงใหลดนอยลงเหลือ 50 วัตต มันจะทําใหเรา

ไดรับผลกระทบในการประกอบอาชีพไปดวย

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็น

ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑที่

เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

2 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

8 คุณ นรินทร พูลทรัพย หางหุนสวนจํากัด คนรักแมแวนเรดิโอ ไมเห็นดวย เนื่องจากมีการประกอบวิชาชีพนี้มาตลอด ตั้งแตป 2555 หาก กสทช. 

ดําเนินการยกเลิกใบอนุญาตทดลองในวันที่ 3 เม.ย.2565 เราจะไดรับผลกระทบที่ทําให

ทั้งชีวิตของเราที่ทํางานตรงน้ีมาตลอดไดรับผลกระทบรุนแรงมาก ยิ่งสภาวะทั้งโรค

ระบาดท้ังเศรษฐกิจที่ตกตํ่าเหมือนฆากันแบบตายทั้งหมด ซํ้าเติมใหเราตายทั้งครอบครัว

เราที่ทํากันมาตลอด ก็หารายไดเลี่ยงครอบครัวมาตลอด กสทช. ควรหาแนวทาง

ชวยเหลือไมใชจะมาซํ้าเติมเราทําดีมาตลอด ถาไมมีทางไปจะใหเราเปนคนดี เราจะมี

แรงที่มาทําดีไดยังไง ขอความเห็นใจเถอะครับ ตอนนี้พวกราก็แยมากแลว อยาซํ้าเติม

เราจนตองคิดหนีไปจากโลกนี้เลย

9 นาย นายอรรถนนท กาบุตร สถานีวิทย จี เอฟ เอ็ม 99 โปงบัวบาน ไมเห็นดวย เนื่องจากมีการประกอบวิชาชีพมาตั้งแตป พ.ศ. 2555 ในสถานะนิติบุคคล 

หาก กสทช. ดําเนินการยกเลิกใบอนุญาตทดลองในวันท่ี 3 เมษายน 2565 จะทําให

เกิดผลกระทบอยางรุนแรง ทั้งยังเปนชวงสถานการณโรคระบาดรายแรงโควิด19 ที่

เศรษฐกิจตกตํ่า เมื่อยกเลิกเหมือนกับคราชีวิตผูประกอบการทั้งประเทศ และกสทช. ยัง

ซํ้าเติมดวยการใหออกอากาศดวยกําลังสงดํ่า ที่ไมสอดคลองกับการประกอบกิจการท่ี

ผานมา รวมทั้งจะทําการเปลี่ยนเปนใบอนุญาคใหวิทบุธุรกิจตองใชการประมูลอีก เวลานี้

 ทางกสทช. คารหาแนวทางใหความชวบเหลือที่ดีกวานี้ใหแกผูประกอบการ

10 นาย เจษฎาพงษ ฉวีชาต สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศนภาค

ประชาชนเชียงใหม

ไมเห็นดวย เน่ืองจากมีการประกอบวิชาชีพมาตั้งแตป พ.ศ.2555 ในสถานะนิติบุคคล 

หาก กสทช.ดําเนินการยกเลิกใบอนุญาตทดลอง ในวันที่ 3 เมษา 2565 ทําใหเกิดผล

กระทบอยางรุนแรง ทั้งยังเปนชวงสถานการณโรคระบาดรายแรงของโรคโควิด 19 

เศรษฐกิจตกตํ่า เมื่อยกเลิกเหมือนกับฆาชีวิตผูประกอบการท้ังประเทศ และกสทช.ยัง

ซํ้าเติมดวยการใหออกอากาศดวยกําลังสงตํ่า ไมสอดคลองกับการประกอบกิจการท่ีผาน

มา รวมทั้งจะทําการเปลี่ยนเปนใบอนุญาตใหวิทยุธุรกิจ ตองใชวิธีประมูลอีก ยิ่งซํ้าเติม

ผูประกอบการท้ังประเทศ เวลานี้ กสทช.ควรใหหาแนวทางใหความชวยเหลือ ไมใช

ซํ้าเติมในชวงวิกฤต หากจะมีการประกาศ ใช ใหชะลอยาวไปถึงป 2570

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

3 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

11 คุณ พงษพุนธ กุมหาชัย หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเรดิโอ ไมเห็นดวย เนื่องจากมีการประกอบวิชาชีพมาตั้งแตป พ.ศ.2555 ในสถานะนิติบุคคล 

หาก กสทช.ดําเนินการยกเลิกใบอนุญาตทดลอง ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ทําใหเกิดผล

กระทบ อยางรุนแรง ทั้งยังเปนชวงสถานการณโรคระบาดรายแรงของโรคโควิด 19 

เศรษฐกิจตกตํ่า  เมื่อยกเลิกเหมือนกับฆาชีวิตผูประกอบการทั้งประเทศ และกสทช.ยัง

ซํ้าเติมดวยการใหออกอากาศดวยกําลังสงตํ่า ไมสอดคลองกับการประกอบกิจการท่ีผาน

มา รวมทั้งจะทําการเปลี่ยนเปนใบอนุญาตใหวิทยุธุรกิจ ตองใชวิธีประมูลอีก ยิ่งซํ้าเติม

ผูประกอบการท้ังประเทศ เวลานี้ กสทช. ควรใหหาแนวทางใหความชวยเหลือ ไมใช

ซํ้าเติมในชวงวิกฤต หากจะมีการประกาศ

ใช ใหชะลอยาวไปถึงป 2570

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

12 คุณ เบญญาภา มณีคุณ ไมเห็นดวย ในเรื่องท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนและลดกําลังสงเหลือ 50 วัตต (กําลังสงตํ่าที่ 

กสทช. กําหนด ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อรองรับการเปลี่ยนถายระบบไปสู

วิธีการประมูลคลื่น เพราะจะมีผลกระทบตอผูประกอบการซึ่งไมสามารถประกอบอาชีพ

ได ในกําลังขนาดนี้ มีผลตออาชีพ รายได และอีกหลายชีวิตทํางาน ไมมีงานทําในที่สุด

13 คุณ ขวัญสอน แพนอย ไมเห็นดวย ในเรื่องท่ีจะมีการเปลี่ยนกําลังสงใหเหลือ 50 วัตต เพราะจะไดรับ

ผลกระทบมากๆ ในการประกอบอาชีพ กําลังสงนอยไป ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพ

ได14 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวิทยุ 93 Mass FM ไมเห็นดวย เพราะการลดกําลังสงจะสงผลตอผูประกอบการโดยตรง รวมทุกคนที่ทํางาน

สายวิทยุเชนกัน การเปลี่ยนกําลังสงท่ีตํ่าขนาดนี้ จะสงผลทําใหคลื่นไปไดไกลนอยลง

กวาเดิมเยอะ คนฟงจะนอยลง จนถึงข้ันตกงานไดควรคํานึงถึงผลประทบที่จะตามมาดวย

15 คุณ พรรษธร วรธนโชติ ไมเห็นดวย เพราะการลดกําลังสงที่ตํ่าเกินไป จะทําใหวิทยุชุมชน เขาถึงชุมชนไดยากขึ้น

 รวมถึงการเปลี่ยนเปนรอบประมูลคลื่นจะสงผลใหผูประกอบอาชีพในปจจุบัน ตกงาน

16 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย ไมเห็นดวย เพราะการลดกําลังสงเหลือ 50 วัตต จะมีผลตอผูประกอบการวิทยุ ซึ่งไม

สามารถทําอาชีพนี้ไดในกําลังสงเทานี้ และจะทําใหคนรักวิทยุตกงานเพ่ิมขึ้น และจะทํา

ใหเกิดปญหาสังคม

17 คุณ ทินรัตน ศุภผลกุลนันทร ไมเห็นดวย เพราะการลดกําลังสงออกอากาศ ทําใหบริษัทที่ทําสถานีวิทยุเกิดความ

เดือดรอน สงผลตอรายไดของพนักงาน

18 นาย ชาญชัย ตะโต สถานีวิทยุคนรักษดิน ไมเห็นดวย เพราะคนรับฟงมากขึ้น สัญญาณไมครอบคลุมในพื้นที่ทํางานของคนฟง 

บางพ้ืนที่เปนจุดอับมาก ในพ้ืนที่สวนมีสิ่งท่ีบดบังสัญญาณ ทําใหคนรับฟงไดไมสะดวก

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

4 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

19 นาย นรินทร พูนทรัพย หางหุนสวนจํากัด คนรักแมแวน

 เรดิโอ

ไมเห็นดวย เน่ืองจากเรามีการประกอบวิชาชีพนี้มาตลอดตั้งแตป 2555 หาก กสทช. 

ดําเนินการยกเลิกใบอนุญาตทดลองในวันที่ 3 เม.ย. 2565 เราจะไดรับผลกระทบที่ทํา

ใหทั้งชีวิตของเราที่ทํางานตรงน้ีมาตลอด ไดรับผลกระทบรุนแรงมาก ยิ่งสภาวะทั้งโรค

ระบาด ทั้งเศรษฐกิจตกตํ่า เหมือนกับฆากันแบบตายทั้งหมด ซํ้าเติมใหเราตาย ทั้ง

ครอบครัวเราที่ทํากับเรามาตลอด ก็หารายไดเลี้ยงครอบครัวมาตลอด กสทช. ควรหา

แนวทางชวยเหลือ ไมใชจะมาซํ้าเติม เราทําดีมาตลอด ถาไมมีทางไปจะใหเราเปนคนดี 

เราจะมีแรงท่ีมาทําดีไดยังไง ขอความเห็นใจเถอะ ตอนนี้ก็แยมากแลว อยาซํ้าเติมจน

ตองคิดหนีไปจากโลกนี้เลย

รางประกาศฉบับนี้ ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปผานชองทาง

ตางๆ อาทิ โทรสาร ไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน พรอมทั้ง

จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานการจัด

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

๒๕๖๓ และเผยแพรบันทึกการประชุมดังกลาวในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. โดยไดมีการรับฟงความ

คิดเห็นเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนด

นโยบายและออกประกาศหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

20 นาย จําลอง บวงจักรทา สมาคมคลื่นวิทยุ ผูดําเนินรายการ 

และกลุมผูฟงแฟนเพลง จังหวัด

สมุทรปราการ

ไมเห็นดวย เน่ืองดวย 1.สถานการณปจจุบันนี้มีการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโควิด 

19 ไดระบาดหนักในประเทศและกระจายทั่วประเทศไทย และภาครัฐไดประกาศ

มาตรการตางๆ 2.สภาวะเศรษฐกิจทุกภาคสวนไดรับผลกระทบเก่ียวกับการครองชีพ 

โดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจ วิทยุกระจายเสียง ไดรับผลกระทบมากที่สุด (อยูไดทุกวันนี้ก็

เพราะสวนหนึ่งดวยใจรักและสูกันตอไป) 3.เพราะเหตุผลสภาวะเศรษฐกิจของผู

ประกอบกิจการวิทยุยังไมพรอมที่จะแขงขันการประมูลคลื่นวิทยุ ดังน้ัน จึงขอใหทาง 

กสทช. ขยายระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ

สํานักงาน กสทช. เรื่องการเปลี่ยนผานการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ไปสูระบบการอนุญาตออกไปกอนสักระยะหนึ่ง คือ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567 และขอให

ทาง กสทช. พิจารณาเงนิเยียวยาใหกับผูประกอบกิจการวิทยุตามความเปนจริงกอนจะ

เขาสูการเปลี่ยนผาน

รางประกาศฉบับนี้ ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปผานชองทาง

ตางๆ อาทิ โทรสาร ไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน พรอมทั้ง

จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานการจัด

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

๒๕๖๓ และเผยแพรบันทึกการประชุมดังกลาวในเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. โดยไดมีการรับฟงความ

คิดเห็นเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนด

นโยบายและออกประกาศหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

21 คุณ อรุณพร เจือละออ ไมเห็นดวย เพราะประกาศฉบับนี้ท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนและลดกําลังสงเหลือเพียง ๕๐ 

วัตต กําลังสงตํ่าไป ที่กสทช.กําหนดตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๖๕ เพ่ือรองรับการเปลี่ยน

ถายระบบไปสูวิธีการประมูลคลื่น เพราะจะมีผลกระทบตอผูประกอบการซึ่งไมสามารถ

ประกอบอาชีพได ในกําลังขนาดนี้ มีผลตออาชีพ รายได คนทํางานก็จะไมมีงานทําใน

ที่สุด

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

5 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

22 นาง ฟาสุวรรณ ตรุระจิตต สถานีวิทยุเสียงผานฟานราธิวาส ไมเห็นดวย เพราะประกาศนี้สรางเงื่อนไข สรางภาระใหผูประกอบการวิทยุในการ

ดําเนินการดานเทคนิคปรับลดเครื่องสงเหลือ 50 W ฟงไดแคตําบลท่ีตั้งแคนั้น ซึ่ง 500 

วัตต ในปจจุบันก็ลงตัวอยูแลว แลวจะใหปรับแกสรางภาระอีกทําไม ทาง กสทช. จงใจ

ออกประกาศในชวงสถานะการณภาวะฉุกเฉินที่ไมเปนธรรมมา ซํ้าเติมผูประกอบวิทยุที่

แทบจะเอาตัวไมรอดจากพิษเศรษฐกิจ สังคมในยุคโควิดท่ีแทบมองไมเห็นอนาคต ทั้งที่

ยังชวยประชาสัมพันธงานของรัฐมาโดยตลอด แทนที่ทานจะเห็นประโยชนของวิทยุ 

ชวยสงเสริมสนับสนุนใหอยูไดในภาวะวิกฤต แตกลับซอนเงื่อน สรางสองมาตรฐาน 

เพราะคลื่นหลัก ทานไมกลาแตะตองเลยคลื่นหลักยังคงมีอภิสิทธ์ิเหนือวิทยุทดลองราย

เดิม ทั้งท่ีอยูภายใต พรบ.เดียวกัน จะจัดสรรใหมทั้งทีตองทําใหเปนธรรมอยาใหเกิด

ความเหลื่อมลํ้าแบบสุดโตง แบบที่ผูประกอบการและประชาชนรับไมได ขอคัดคานราง

นี้ทั้งหมดคะ

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

23 คุณ พงศกร หาญจิต หางหุนสวน จํากัด พี.เอส.จี มีเดีย ไมเห็นดวย เพราะวันที่ประกาศมีผลใช ขอเวลาตั้งตวั เร็วเกินไป รางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปน

การทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็น

ควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให

สาธารณชนทราบอีกครั้ง ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

24 คุณ เพ็ญฤดี อาลีมามะ สถานี 93massfm ไมเห็นดวย เรื่องท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกําลังสงเหลือ 50 วัตต เพ่ือรองรับการเปลี่ยน

ไปสูการประมูลคลื่น เพราะจะมีผลกระทบมากๆ ตอผูประกอบการ กําลังสงตํ่าขนาด

นั้นจะไมสามารถประกอบอาชีพไดเลย นั่นอาจจะหมายถึงวาหลายคนอาจจะไมมีงานทํา

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

25 คุณ สุริยนต ตั้งขันติธรรม บริษัท ลูกทุงเน็ตเวิรก จํากัด ไมเห็นดวย และมีความเห็นดังน้ี 

ㆍ ชื่อประกาศควรระบุใหครบ หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับ

ใหบริการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

ㆍ วันที่ประกาศใหมีผลบังคับใชควรใหเวลากับผูประกอบการรายเดิมที่มีใบอนุญาต

ทดลองฯ อยางนอย ๑ ป เพื่อเตรียมการหรือจัดการในการประกอบการในดานตางๆ

ㆍ นิยามในสวนของคําวา "การใหบริการกระจายเสียง" ควรนิยามใหชัดเจนวาเปน

สวนของ ระบบคลื่นความถี่เทานั้น 

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียงเทานั้น ไมรวมถึงกิจการอ่ืน

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง 

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนคํานิยามตามประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและ

ประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

6 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

26 คุณ ศรัญญา วิบูลกิจ ไมเห็นดวย และมีความเห็นวากําลังสงใหลดเหลือเพียง ๕๐ วัตต สงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจเล็กๆไมสามารถออกอากาศได เพราะกําลังสงตํ่าเกินไปมีผลกระทบตอธุรกิจ 

พนักงาน และปญหาตอสังคม

27 คุณ สุมาลี อินนา สถานีวิทยุ แซบ สเตชั่น FM.91.25 

MHz.

ไมเห็นดวย, ขอคัดคานมติที่ประชุมของ กสทช.เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 64 เพราะการ

หยุดออกอากาศ ของผูประกอบการนี้ จะทําใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ และ

สังคม เปนการซํ้าเติม ประชาชนในยามวิกฤตน้ี  1.จะมีคนตกงานเพิ่มขึ้น นับหมื่น  2.

กอใหเกิดปญหนี้สินหนี้เสีย  3.ผูประกอบการเครียดขาดความสุข 4.และปญหาสังคม

เพ่ิมมากขึ้น ยิ่งในสถานการณปจจุบันที่มีโรคระบาดในขณะนี้ การทําหนาที่สื่อ ของวิทยุ

 ในการกระจายขาวสาร ชวยเหลือภาคสังคม  ในยามน้ีจึงมีความจําเปนอยางมาก และ

หรือหากตองออกอากาศดวยกําลังต่ํา จะตองมีการปรับลดกําลังสง  ผูประกอบการตอง

จายคาปรับเครื่องสงใหม ก็กอใหเกิดคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น..ประชาชนก็จะไมไดรับ

สัญญาณที่เคยฟงเหมือนเดิม ขาดการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ดังน้ันจึงไม

เห็นดวย และคัดคาน กับมติท่ีประชุมของ กสทช.ดังกลาว

28 คุณ รัตนภรณ  ตันตระพิพัฒน สถานีวิทยุบานสันทรายใหม Pink 

Radio

ไมเห็นดวย, ชวงนี้โควิดระบาดหนัก ทําใหไดรับผลกระทบในวงกวาง วิทยุยังคงสามารถ

สรางประโยชนแกคนฟงในดานการใหสาระความรู หากรางมีผลบังคับใช อาจทําให

หลายสถานีไมสามารถจัดการในเรื่องของการประมูลและเทคนิคตางๆที่ตองใชเงนิกอน 

จึงไมเห็นดวยในเรื่องของระยะเวลาที่จะใหมีการปรับเรื่องกําลังสงหรือเทคนิคตางๆ

29 คุณ อัครชัย เดชมูล สถานีวิทยุกวีเอฟ.เอ็ม 100.5 ไมเห็นดวย, ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ครั้งท่ี10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

พค.64 และสนง.กสทช.ไดประกาศลงวันที2่6ม.ิย.64 สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตั้งแต4เม.ย.65นี้ ผูประกอบกิจการวิทยุตอง

หยุดออกอากาศที่กําลังสง500วัตต และออกอากาศที่กําลังสงตํ่ากวาเดิมนั้น ทําใหเกิด

ความเดือดรอนท่ัวประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึง

ขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสนง.กสทช.ลงวันที2่6มิย.64 และขอแสดง

ความคิดเห็นใหยกเลิกทั้ง6ฉบับ ตั้งแตบัดนี.้

30 คุณ สรรค สามกองาม หางหุนสวนจํากัด สรางสรรค มีเดีย 

เฮาส

ไมเห็นดวย, ไมควรแบงแยกเปน 313 สถานีกับสถานีที่มีกําลังสงเพียง 50 วัตต  แตควร

แบงเปน 2 ระดับคือสูงกวา 5000 วัตตและตํ่ากวา 5000 วัตตเพ่ือให ประชาชนมี

ทางเลือกในการรับขาวสารจากสถานีวิทยุอยางท่ัวถึง

31 คุณ สาวิตรี นพสุวรรณ ไมเห็นดวยกับประกาศฉบับนี้ ที่มีการเปลี่ยนกําลังสงเหลือ 50 วัตต ตั้งแต 4 เมษายน 

65 นี้ มันจะมีผลตอผูประกอบการวิทยุซึ่งไมสามารถทําอาชีพนี้ไดในกําลังสงเทานี้และ

จําทําใหคนทํางานวิทยุใจรักในวิทยุตกงานจากอาชีพในที่สุด ซึ่งจะเปนปญหาสังคม

ตอไปอีกเพราะคนตกงานเพิ่มขึ้น

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

7 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

32 คุณ สมใจ นวลแกว ไมเห็นดวยกับประกาศฉบับนี้ ที่มีการเปลี่ยนกําลังสงเหลือ 90 วัตต ตั้งแต 4 เมษา 65 นี้

 มันจะมีผลตอผูประกอบการวิทยุ ซึ่งไมสามารถทําอาชีพไดในกําลังสงเทานี้ และจะทํา

ใหคนทํางานวิทยุ ใจรักในวิทยุตกงานจากอาชีพในที่สุด ซึ่งจะเปนปญหาสังคมตอไปอีก 

เพราะคนตกงานเพิ่มมากขึ้น

33 คุณ ธนากร วิบูลกิจ สถานีวทท. Mass FM หางหุนสวน

จํากัด ดับเบ้ิล กาย มีเดีย

ไมเห็นดวยมากๆ กับการเปลี่ยนแปลงและลดกําลังสงเหลือ ๕๐ วัตต ซึ่งเปนกําลังสงท่ี

ตํ่า มีการออกใชเริ่ม ๔ เมษายน ๖๕ เพ่ือรับการเปลี่ยนถายระบบไปสูวิธีการประมูล

คลื่น เพราะจะมีผลกระทบตอหนวยงานตางๆที่ไมสามารถออกอากาศได เพราะกําลัง

สงตํ่าเกินไป

34 คุณ พินิศจัย พรหมเทพ หางหุนสวนจํากัด ดับเบ้ิล กาย มีเดีย ไมเห็นดวยเลยกับประกาศเปลี่ยนแปลงลดกําลังสงใหเหลือแค 50 วัตตในปหนา เพราะ

มีผลกระทบตอผูประกอบการคลื่นแนนอน ทางดานความสามารถของการรับคลื่นหรือ

การประกอบอาชีพ ในสวนของนักจัดรายการที่จะสื่อสารกันยาก เขาถึงการฟงยาก 

สงผลตอรายไดในที่สุดตอหนทางของนักจัดรายการวิทยุที่มีรายไดเฉพาะทางนี้ทางเดียว

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ35 คุณ มนัสสา โชติรุงโรจน บริษัท จารุลักขณา เรดิโอ จํากัด 

(FM92.25 สะเดาจารุลักขณา เรดิโอ)

ไมเห็นดวยกับประกาศฉบับนี้ ที่จะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงที่ทาง กสทช. กําหนด 

เพราะจะมีผลกระทบตอผูประกอบการ ซึ่งไมสามารถประกอบอาชีพไดในกําลังสงตํ่า

ขนาดนี้ ทําใหไมมีงานทํา ซึ่งก็จะเปนปญหาตอสังคมอีก เนื่องจากคนตกงานจํานวนมาก

36 คุณ สุรีย เช้ือบุญมี ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ยังไมมีความเหมาะสมที่จะบริหารจัดการ ภายใตสถานการณโรคระบาด 

ควรขยายเวลาดําเนินการออกไปอีก 5 ป

37 คุณ ธนกฤต รุงแสนทวี สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียง

ทองถ่ินอุบลราชธานี

ไมเห็นดวย, หวงเวลายังไมมีความเหมาะสมในการประกาศ ควรชะลอใหสถานการณที่

เกิดโรคระบาดโควิดใหเขาสภาวะปกติ ยังไมสาย

38 คุณ รัตนภรณ ตันตระพิพัฒน หางหุนสวนจํากัด เพิ่มทรัพย 107 

สถานีวิทยุบานสันทรายใหม Pink 

Radio

ไมเห็นดวยในเรื่องของวันที่ประกาศมีผลบังคับใช เน่ืองจากสถานการณโควิด ทําให

ผูประกอบการไดรับผลกระทบในการดําเนินกิจการอยางหนัก จึงไมสามารถเตรียม

การณเพ่ือรองรับรางนี้ได เพราะตองมีการปรับเรื่องเทคนิคในดานการสงสัญญาณ จึง

ขอใหทาง กสทช. พิจารณาเลื่อนระยะเวลา เพ่ือใหผูประกอบการมีความพรอมมากกวา

นี้ อยางนอยถาสถานการณโควิดดีข้ึน พวกเรานาจะมีความพรอมมากขึ้น

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็น

ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑที่

เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

8 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

39 คุณ ประจักษ พานทอง สถานีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม 88.00 MHz 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย

ไมเห็นดวยและขอแสดงความคิดเห็นคัดคานรางประกาศ ทั้ง 6 ฉบับ

เสนอขอใหมีการยืดเวลาการบังคับใชราง พรบ. คลื่นความถี่ ฉบับใหม (เพ่ือการเตรียม

ความพรอมการเปลี่ยนผาน) เนื่องจากหลายสมาคมภาคีเครือขายองคกรที่เก่ียวของกับ

วิทยุชุมชน ไดมีประชุมหารือและมีความเห็นสอดคลองกันวา กสทช. ควรยืดระยะเวลา

ในการบังคับใช ราง พรบ. คลื่นความถ่ีออกไปอยางนอยถึงป 2570 เพราะเนื่องจาก 3 

เมษายน 2565 ระยะเวลาดังกลาวกระชั้นชิดเกินไป ผูประกอบการจํานวนมาก

เตรียมพรอมไมทัน ซึ่งเทากับวา กสทช. ใหเวลาเตรียมพรอมไมถึง 10 เดือน นับแต 1 

กรกฎาคม 2564 ที่ผานมาถึง 3 เมษายน 2565 ซึ่งกสทช. ควรมีการแจงประกาศถึงราง

พรบ. ฉบับนี้ นับตั้งแตที่มีคําสั่งจาก คสช. ที่ใหเลื่อนการบังคบัใช พรบ. เมื่อป 2560 

ในขณะนั้น หากทานมีการแจงลวงหนาตั้งแตเมื่อประมาณ 4 ปที่แลววาจะมีราง พรบ. 

เน้ือหาแบบนี้ออกมา เหลาผูประกอบการคงไดมีเวลาเพียงพอเพ่ือจัดเตรียมสะสมทุน

ทรัพยเพ่ือรวมแขงขันประมูล ประกอบกับมีสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ในขณะนี้ ยิ่งทําใหการเตรียมความพรอมของผูประกอบการย่ิงลดลงไปอีก หาก กสทช. 

จะบังคับใชพรบ.เร็วๆนี้ (3 เมษายน 2565) มันเสมือน กสทช. ซํ้าเติมผูประกอบการให

ลําบากสาหัสข้ึนอีก

รางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปน

การทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็น

ควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให

สาธารณชนทราบอีกครั้ง ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

40 นางสาว ธัญานุสร หังเพชร สถานีวิทยุลูกทุงไทยบําเหน็จ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายน 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

41 นางสาว พิศมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชนคนกระนวน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

42 นางสาว ฐิติกาญจน ชูลีรักษ หางหุนสวนจํากัด เอฟเอ็มสุราษฎรธานี ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

43 นาย สุกิจ โกเศส หางหุนสวนจํากัด สายกิจรุงโรจน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

44 นาย ธนพล กัณฑสังข หางหุนสวนจํากัด ฮิวแมนเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

45 นาย สายัณห ปรงแกว สถานีวิทยุไฟรเวอส เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

46 นาง นงคราญ รุงตรานนท บริษัท กรีนโซนไฮแลนด จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

47 นาง ปุณณดา คุนมาก หางหุนสวนจํากัด ซันนี่มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

9 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

48 นาย บุญชวย งามดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย

มาศ

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายน 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

49 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

50 นาย วัธน แพนดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25

51 คุณ ทองคํา บุญอุม หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

52 คุณ ไพรัตน กาญจนเสน หางหุนสวนจํากัด อวยพรทรัพยรุงเรือง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

53 นาย แสวง บุญเกิดรัมย สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

54 นาง เกศสุรีย เสตะจันทน หางหุนสวนจํากัด คนเมืองฝาง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

55 นางสาว อุไรวรรณ พรมจันทร หางหุนสวนจํากัด ไมคทอง99 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

56 หางหุนสวนจํากัด ปริญญาการ สถานีวิทยุเพ่ือธุรกิจแพรวา หาง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

57 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวิทยุเสียงจากนาจะหลวย FM ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

58 นาย เอกอมรฤทอุธรน เกฐสิทธิ์ บริษัท เพชรนาคิน จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

59 นาย ศักดิ์ชัย พันธชิต หางหุนสวนจํากัด ชนิกานตจูเนียร ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

60 นาย สมเกีียรติ์ สรอยมณีวรรณ วิทยุเพ่ือธุรกิจคนเกษตร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

61 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดียเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

62 คุณ ฐิติกาญจน ชุลีรักษ หางหุนสวนจํากัด เอฟเอ็มสุราษฎรธานี ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

63 นาย มานะ แสงบุญเรือง วิทยุุชุมชนคนหวยแกว ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

64 นาง บุศยรินทร จันทนะสุคนธ หางหุนสวนจํากัด จันทนะสุคนธ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

65 นาง แจง บุญเกิดรัมย สถานีวิทยุ94.50เชิรช2013มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

66 คุณ พระครูวรกิจจาทร สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

67 นาง ชญานันท เทียนสองโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงก๊ิกสเตชั่น ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

68 นางสาว ณัจฉรียา กาบุตร สถานีวิทยุจีเอฟเอ็ม 99 โปงบัวบาน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

69 นาง เกษร โตลอม บริษัท มิตรภาพสื่อสาร จํากัด สาขา 3 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

70 นาง เสงี่ยม สังขฮวด หางหุนสวนจํากัด วิทยุทุงพลับพลา ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

71 นาง บุปผา พัฒนะพิชัย หางหุนสวนจํากัด เทพมังกรทอง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

10 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

72 นาย วินัย สาคร หางหุนสวนจํากัด เมโลเดี่ยน (สถานี

วิทยุ fm 94.50 MHz)

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

73 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษัท นครอุดมดีงาม จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

74 นาย กิตติพงค สมควร หางหุนสวนจํากัด ที.เอ.เทเลคอม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

75 นางสาว ฤทัย ฤกษอนันต สถานีวิทยุตนกลาเรดิโอ fm 97.75 

MHz

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 76 นาง ธัญนันท รุงเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุง ความถี่ 92.00 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

77 นางสาว ศรีกาย วงครักษ หางหุนสวนจํากัด เอ็กซิมมีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

78 นาง พิมมัย สุขลํ้าคณา สถานีทองถิ่นดินดานภูพาน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

79 นาย อนันต สัจธรรม หางหุนสวนจํากัด สัจธรรมเจริญทรัพย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

80 นาย กิตติพงษ แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

81 นาย อภิชาต วรรแพทย บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

82 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ สถานีวิทยุคนรักเมืองอาจ (หาง ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

83 นาย สี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมตําบล ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

84 คุณ พรอมพงษ สิมสินธุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

85 คุณ เสมอ เดชะ หางหุนสวนจํากัด ส.ทวีโชค ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

86 คุณ สมชาย ทองสุข หางหุนสวนจํากัด บําเหน็จไทยเจริญ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

87 คุณ ปรีชา พูลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคก้ีเรดิโอ fm 104.75 mhz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

88 คุณ สมมติ เพียรการ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

89 คุณ อุทัย สุมมาตย หางหุนสวนจํากัด คนวังยาวเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

90 คุณ เฉลียว รุงสวาง บริษัท ลิพอนเรดิโอภูเก็ต จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

91 คุณ พินิจ ดูขาว หางหุนสวนจํากัด ฝางชนูเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

92 คุณ สุทัศน ศรีแกว หางหุนสวนจํากัด ทุงกุลาสตูดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

93 นางสาว สาคร คณารีย หางหุนสวนจํากัด ลานนาอินเตอร ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

94 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต สถานีวิทยุบานสันติสุข (หางหุนสวน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

11 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

95 นาย สุนันท อยูดี หางหุนสวนจํากัด รักยิ้มเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

96 นาย ณรงคชาญ วงคริยะ สถานีวิทยุ music line station fm ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

97 นาย ขวัญชัย ถนอมธีระนันท สถานีวิทยุทองถ่ินไทยทางเกวียน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

98 นาย วัชระ ฉันทนาวิวัฒนโชติ สถานีวิทยุคนหรรษา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

99 นาง วิภารัตน ทองเจริญพานิช สถานีวิทยุเฟรชช่ีเรดิโอ 105.50 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

100 นาง เรืองนภา ทาวงค สถานีวิทยุ FM 97.00 MHz ปาซางเรดิ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25

101 นาย สมบัติ วันฟน หางหุนสวนจํากัด โชคสมบัติ เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

102 นาย วรธิษณ ปาติคํา หางหุนสวนจํากัด คลื่นสบายสไตลศีมุง ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

103 นาง จุฑาวัลย บัวกลิ่น หางหุนสวนจํากัด จุฑาวัลยเสียงเสรี ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

104 นางสาว กานตรวี ศรีทอง บริษัท ไรวสันตวัสดุภัญฑและการ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

105 นาย มานิต จันทรัตน หางหุนสวนจํากัด นากะชะเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

106 นาย เชิดชัย เสตะจันทน หางหุนสวนจํากัด หาหาเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

107 นาง อรวัน วงหา หางหุนสวนจํากัด กําปนอินเตอร ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

108 นาง พิศมัย จันทรสอน สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.00 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

109 นาย มาโนช อินทรสภาพร หางหุนสวนจํากัด วีวารา เจริญทรัพย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

110 นางสาว ปนัดดา จันทรสอน สถานีวิทยุแสนสุข FM 88.00 FMz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

111 นาย สมปอง เช้ือชม หางหุนสวนจํากัด สมรัศ เซอรวิส ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

112 วัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม วัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม กลุมคน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

113 นาย ธนาคาร ทองกุล หางหุนสวนจํากัด กอนอย วิทยุพาณิชย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

114 นาย พิพัฒน ยุทธสารเสนีย สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

115 นาย ณัฏฐกิตติ์ แกวคําลา สถานีวิทยุทองถิ่นไทย FM 107.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

116 นาย มงคล บุญเลิศ หางหุนสวนจํากัด เกษตรผสมผสาน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

117 นาย สนม ภูระหงษ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

118 นาง ศิลลสรร ปานสมพงษ หางหุนสวนจํากัด ซี.เจ.เอส. กรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

12 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

119 นาย เทพประทาน อวนแกว สถานีวิทยุทองถ่ินไทยนาทม 06520385 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

120 นาง วัชรา เหิมขุนทด หางหุนสวนจํากัด เรดิโอโมดิฟาย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

121 นาง อูมบาน เพียรการ คนนางแดด เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

122 นาย สงดั สระสูงเนิน หางหุนสวนจํากัด สระสูงเนิน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

123 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ หางหุนสวนจํากัด ฟรีดอมเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

124 นาย สุพัตร วรรณธรรม หางหุนสวนจํากัด บุญทวี เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25

125 นาย สนธยา อุปนันท หางหุนสวนจํากัด คนไทยเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

126 นาย อนุชิต แกวสนิท หางหุนสวนจํากัด บานเฮาเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

127 นาย เพ่ิมพูน แสนปญญา วิทยุุชุมชนคนหวยแกว ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

128 นาย อํานาจ วุฒิวงคคํา หางหุนสวนจํากัด เอ็นแอนดเอ็น เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

129 นาง สุจิตรา บุญรุง หางหุนสวนจํากัด สุจิตราเจพีมีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

130 นาย สมเพชร วรรณแกว สถานีวิทยุบานมะขามหลวง FM 92.50 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

131 นางสาว สมพร กาวี หางหุนสวนจํากัด นักบุญเขา fm94.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

132 นาย บุญทัน เสียงใส สถานีวิทยุฯ วัดปากบอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

133 คุณ นิตยา นาคอินทรแจง หจก. ยูสไมล เอ็นเตอรเทนเมนท ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

134 นาง รอศีอะ หมานหละ หจก. นกเขาเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

135 นาง พรชิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎรธานี จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

136 นาย เกรียงไกร นาคสุด หางหุนสวนจํากัด ถาวรเกรียงไกรคูณ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

137 นางสาว อภิรดา นิติตุลเกยูร หางหุนสวนจํากัด เทพเนรมิตเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

138 นางสาว พลิ้ม ศรีบานโนน หางหุนสวนจํากัด หวยโปง แอนด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

139 นาง ดาวิน นิติตุลเกยูร หางหุนสวนจํากัด พืชผักและผลไม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

140 นาง สุดารัตน อนันทวรรณ หางหุนสวนจํากัด ส.สุดารัตน กอสราง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

141 นางสาว หนึ่งฤทัย เพ็ชรรัตน หางหุนสวนจํากัด วันเอฟเอ็ม ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

13 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

142 พระครูเอียด เทพขาว สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติวัด

ขันประชาสรรค

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

143 นาย บุญมี มณีงาม หางหุนสวนจํากัด ดอยหลวงเชียงดาว ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

144 นาย เกรียงศักดิ์ นวลละออ หางหุนสวนจํากัด เพาเวอรเอฟเอ็มเรดิ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

145 นาย บัญชา มูลสาร หางหุนสวนจํากัด รักพงษเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

146 นาย ณรงคชัย จักษุอภิรักษ หางหุนสวนจํากัด มาสเตอรเรดิโอ FM ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

147 นาย ชม สุขสบาย หางหุนสวนจํากัด วิทยุทุงพลับพลา ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

148 นาย วิโรจน มีสุข สถานีวิทยุทดลองออกอากาศ บริการ

ธุรกิจ ดอกสานเรดิโอ

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4149 นาง วาสนา สีดาชาติ หางหุนสวนจํากัด วาสนามีทรัพย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

150 นาย พรชัย จิตติ สถานีวิทยุสบายสเตช่ัน อุบล FM ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

151 นาย เจษฎา ยศประดับ หางหุนสวนจํากัด โฟกัส มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

152 นาย สมบูรณ ปนธุรัตน สถานีวิทยุศรีเมืองใหม FM 95.0 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

153 นาย ภราดร เสมาเพชร หางหุนสวนจํากัด เสมาเพชรโฆษณา ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

154 คุณ จํารัส รัตนนาม หางหุนสวนจํากัด ตองหนึ่งเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

155 นาย วุฒิศักดิ์ พรมสําลี สถานีวิทยุสองคอนฟกเวฟ FM 95.0 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

156 นางสาว ดวงดาว เอ่ียมสกุล หางหุนสวนจํากัด ก๊ิก 915 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

157 นาย พงษศักดิ์ มีศิลป สถานีวิทยุวิชช่ันเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

158 นาย สมชาติ บุญมา สถานีคนรักเมืองแหง หางหุนสวน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

159 นางสาว นิตยา วิบูลยวรกุล หางหุนสวนจํากัด ทามะกาเรดิโอสเตชั่น ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

160 นาย เทพ เนตรสวาง สถานีวิทยุฮอดสัมพันธ 99.25 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

161 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ หางหุนสวนจํากัด วิทยุคนอมกอย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

162 นาย ไตรภพ บรรเทิงสุข สถานีวิทยุคลื่นชุมชน คนพอเพียง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

163 นาย เจริญ เหรียญทอง หางหุนสวนจํากัด วิทยุทองถิ่น ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

164 นาย เฉลิมชัย ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุกระจายเสียง ทองถ่ินไทย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

14 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

165 นาย ธีรศักดิ์ เสียงดี หางหุนสวนจํากัด เสียงดี โปรโมชั่น ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

166 นางสาว ไกรศรี คาแกว หางหุนสวนจํากัด 102 แมสาย มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

167 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ หางหุนสวนจํากัด วิทยุคนอมกอย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

168 นาย ทองอินทร สมควร หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

169 นาย พยนต เลิศบวรหิรัญ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนตําบลออมใหญ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

170 นางสาว นิพิชฌมพร เย็นสบาย โครงการรักษไทยฯ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

171 คุณ บุญพงศ ทาแกว หางหุนสวนจํากัด มวลชนคนแมริม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

172 นาย จักรกฤษ เกิดนานอย หางหุนสวนจํากัด กูดดรีมเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

173 นาย ชํานาญ พูลสงวน สถานีวิทยุกลุมคนอาสาสมัครพิทักษ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

174 นาง ประพิน ฤกษอนันต หางหุนสวนจํากัด ตนกลา มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

175 นาง จุฑาทิพย ดานวรรณกิจ สถานีวิทยุสไมลเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

176 นาง สมศรี ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุทองถ่ินศรีสะเกษ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

177 นาย ยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

178 นาย วิรัช ทองเรือง สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ FM ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

179 นาย ปรมัตถ เงนิจันทร บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

180 นาย นิรันดรรัตน โมเรือง บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

181 นาง อุลัยวรรณ บุญไพโรจน หางหุนสวนจํากัด อุลัยวรรณบีพีอาร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

182 นาย สานนท ทองใหม หางหุนสวนจํากัด ชาญกุลเรด็โอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

183 นางสาว ธิดา มาชัยนาม บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

184 นาย จีรกิตติ์ ฟงธรรม บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

185 นาย สุทิน ฉัตรไพบูลย หางหุนสวนจํากัด สุทินวาไรตี้ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

186 นาย อํานาจ พุทธะนพรัตน สถานีวิทยุอํานาจเรดิโอ 89 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

187 นางสาว สมพร โชกระโทก หางหุนสวนจํากัด ซีเอสทัวร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

188 นาย บรรธง ดาบส สถานีวิทยุโขงเจียมเรดิโอ FM 94.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

15 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

189 นาย บุญปลูก ปุริกรณ สถานีวิทยุปลายเสาเรดิโอ FM 106.00

 MHz

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

190 นาย สุรศักดิ์ พึ่งธรรม โครงการรักษไทยฯ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

191 นาย ไพวัลย คําหาญ สหกรณ การเกษตร นา เยีย จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

192 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

193 นางสาว อนัญญา ปนศิริ หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

194 นาย เลอศักดิ์ ศรีทานันท สถานีวิทยุคนไทยใจสามัคคี FM ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

195 นาย อนันต เสือนอย หางหุนสวนจํากัด เซอรวิสเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

196 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบอ FM ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

197 นาย คุรุศักดิ์ ประพันธา หางหุนสวนจํากัด คุรุศักดิ์เน็ตเวิรค ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

198 นางสาว นงนภัส ฟกขํา บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

199 นาย กาญธิดาภา ฉิมพลี หางหุนสวนจํากัด กุดขาวปนธุรกิจ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

200 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

201 นาย อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

202 นาย ธนกฤต รุงแสนทวี สถานีวิทยุนานาชาติปทุมรวมใจ FM ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

203 นาย อาวรณ อาจหาญ หางหุนสวนจํากัด เออารเจกรุปมีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

204 นาย ชนธรรม ฉิมพลี หางหุนสวนจํากัด กุดขาวปนธุรกิจ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

205 นาย ภูมินทร วงคภูธร หางหุนสวนจํากัด พี.พี.พี.เจริญทรัพย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

206 นาง วงเดือน สุตัญตั้งใจ หางหุนสวนจํากัด ไมคทอง99 สถานี ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

207 นางสาว สมหมาย โสดาจันทร สถานีวิทยุ ลําปลายมาศ FM 98.50 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

208 คุณ เยาวณา อาทิตยาธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

209 นาย สนทยา ทิจะยัง หางหุนสวนจํากัด ทิจะยังมีเดีย FM ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

210 นาย กิตตประพัฒน พิรุณห สถานีวิทยุ ลําปลายมาศ FM 98.50 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

211 นาย สมภาศ ไฝฝน หางหุนสวนจํากัด ใฝฝนสตูดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

212 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาหลง 94.75 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

16 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

213 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด (คลื่น 

106.75)

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

214 นาย ณัฐพล พระกระนวน หางหุนสวนจํากัด คนจัง ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

215 นาย รังสรรค จันทรกวีกูล บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด (คลื่น ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

216 นาย ถาวร เดชอุดม หางหุนสวนจํากัด เอ็น-จอย มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

217 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classis Radio 97.50 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

218 นาย โกมล เพชรคํา เจาของสถานีวิทยุ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

219 นาง พิศมัย สุขลํ้าคณา สถานีวิทยุทองถ่ินธาตุพนม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

220 นาย พลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุ เขาเหมนเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

221 นาย สรศิษฎ ศรีกลิ่นดี หางหุนสวนจํากัด ทองพันชั่ง อารท ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

222 นาย สหคณาพลธ เมืองลอม สถานีวิทยุคนเมืองพราว ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

223 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธ์ิวงศ หางหุนสวนจํากัด คนรักษดิน สถานี ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

224 นาง วินิจ พิทักษวรรณ สถานีวิิทยุโพธิ์พิทักษเรดิโอ FM 88.75 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

225 คุณ สาวิตรี สีนาม หางหุนสวนจํากัด เพ่ือนใจเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

226 นาย สุทัศน ศรีแกว หางหุนสวนจํากัด ทุงกุลาสตูดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

227 นางสาว ยุพาพรรณ แสงคาํพระ หางหุนสวนจํากัด ชมดาวเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

228 นาย ปฏิพันธ จันตะนาเขต หางหุนสวนจํากัด สมาย มีเดีย เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

229 นาย กัณณวัตร ตฤณรัตนพันธ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

230 นาง ดลชนก ปนรอด สถานีวิทยุเพ่ือการเรียนรู 98.50 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

231 นาง บุญชวย เอียมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

232 นางสาว วัลลภา คําวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

233 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารประชาชน FM ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

234 นางสาว วราภรณ ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

235 นาย จรัส สุปญญา สถานีวิทยุFM 96.0MHz คนรักเชียง ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

236 นางสาว สิริรักษ ตฤณรัตนพันธ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

17 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

237 นาง วาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบูมเรดิโอเน็ทเวิรค ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

238 นางสาว พอลาวัณย พิบูลยศักดิ์โสภน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

239 นางสาว ศรวณีย สีจําปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

240 นาง บัวเขียว สมควร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

241 นาย บูรพา โรจนบุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

242 นาย เกียรติชัย กองไกรพันธุ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

243 นาย มงคล สังขศรี บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

244 คุณ ธีระชัย ปนตามูล สถานีวิทยุ 99 Mhz  หางหุนสวนจํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

245 นาย สุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

246 นาย ปติภาคย ปนรอด วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

247 คุณ เจม สายปญญา หางหุนสวนจํากัด สายปญญาเรคค ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

248 นาย ภูวนาท รัตนโชติภิญญา บริษัท เอส เอส ที เพชรบูรณ จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

249 นางสาว พิศลยา บัวแกว หางหุนสวนจํากัด โสรยาเฟอรติไลเซอร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

250 นาย จรัญ รัตนโชติภิญญา หางหุนสวนจํากัด ลูกทุงรอยเปอรเซ็นต ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

251 นางสาว ศรีพรรณ ดวงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเตา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

252 นาย ณรงคชาญ วงศริยะ สถานีวิทยุ music line staion ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

253 นาย สมพร ศีลาบุตร สถานีมะละกอ เอฟเอ็ม 92.25 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

254 นาย ปญญา สิงหนัน หางหุนสวนจํากัด ปญญาโปรโมชั่น ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

255 นาย บุญตัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

256 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู หางหุนสวนจํากัด เรดฮอดมีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

257 คุณ บุญศรี ไชยะ กลุมพรพระคุณ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

258 นาย อํานาจ จันทรคง หางหุนสวนจํากัด ยอดชายเรดิโอเรคค ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

259 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต สถานีวิทยุบานสันติสุข หางหุนสวน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

260 นางสาว อนงนาฏ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต แอนด ดีไซน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

18 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

261 นาย ธนิตศักดิ์ ธนะจริสพัฒน สถานีวิทยุคลื่นอาวไทย FM 101.25 

MHz

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2564 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

262 นางสาว ทิพวัลย เริ่มพงษ หจก. หนองสระ เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

263 นาย สมชาย ทิพยพรชัย หจก. ดีเคที มีเดีย สถานีวิทยุขุนดาน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

264 นาย กิตติพนธ ทาวคํา หางหุนสวนจํากัด แฟมีลี่ มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

265 นาง พรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎรธานี จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

266 นาย อําพล พัชรญานนท สาธารณะโอทอปไทรโยค ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

267 นางสาว หอมหมื่นลี้ นาคมณีนพเกา หางหุนสวนจํากัด ดีเจสัมพันธ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

268 นางสาว พัณณวรา ทองเกิด หางหุนสวนจํากัด คนโคราช เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

269 นาย ชาญวิทยู ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

270 คุณ อรัญชัย โบราณรัตน หางหุนสวนจํากัด อรัญชัย เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

271 นาย คุณสหคณาพลธ เมืองลอม สถานีวิทยุคนเมืองพราว ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

272 คุณ ณัฐกร จองไพจิตรสกุล หางหุนสวนจํากัด จอมไพจิตรสกุล ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

273 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัส เรดิโอ หางหุนสวน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

274 คุณ วดาวรรค พงศนันทน สถานีวิทยุคนใจใส FM 105.00 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

275 คุณ รังสรรค พงศพีรภัทร หางหุนสวนจํากัด พีรเวช ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

276 คุณ รังสรรค หางหุนสวนจํากัด มวลชนสัมพันธ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

277 คุณ นวลจันทร หงษสูง หางหุ◌ุนสวนจํากัด สิริมงคลบานและ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

278 คุณ ประสงค ทองศรีสกุล สถานีวิทยุมิว เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

279 คุณ ธนิตศักดิ์ ธนัจริสพัฒน สถานีวิทยุคลื่นอาวไทย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

280 คุณ วรพจน ทรายคํา หางหุนสวนจํากัด เวียงฟาพาณิชย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

281 คุณ พรชิภา วิชันดิษฐ - ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

282 คุณ บุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียงฅนสระบุรี ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

283 คุณ ยุพิน จันทรชุย หางหุนสวนจํากัด นักบุญขุนเขา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

284 คุณ ดวงตา เพ็งลุย หางหุนสวนจํากัด ศรีสรรเพชร เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

19 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

285 คุณ มงคล ออนอุบล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ คลื่น 90.50 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

286 คุณ สัมพันธ เจียงวงศ หางหุนสวนจํากัด ยาใจ เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

287 คุณ โชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์ สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz อ.ทา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

288 คุณ เรณู นุชนิยม หางหุนสวนจํากัด เรณูพาณิชย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

289 คุณ วิริยะ สุวิชาโน หางหุนสวน บรอดแคสท ดีไอวาย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

290 คุณ ศาสตรา บุราณศรี สถานีวิทยุบานเราหนองบุญมาก FM ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

291 คุณ สถิตย จําเริญทิพย หางหุนสวน เอ็กซ-อาย เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

292 คุณ สมเกียรติ วีระวัฒนโสภณ หางหุนสวนจํากัด ชุมแสงเรดิโอกรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

293 คุณ สุรศักดิ์ ตื้อนวล วิทยุชุมชน แมนะ เรดิโอ เอฟเอ็ม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

294 คุณ เจษฎา คามพินิจ หางหุนสวนจํากัด นักบุญขุนเขา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

295 คุณ ทศวงศ ศรีจันทรออน หางหุนสวนจํากัด สิบตระกูล เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

296 คุณ อัฐากร สมัถชัย สถานีวิทยุบานเลาสัมพันธ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

297 คุณ เฉวียง มันตะสูตร สถานีวิทยุกงไกรลาส เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

298 คุณ ชลธี มันตะสูตร สถานีวิทยุสามงามเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

299 คุณ อัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

300 คุณ ศิขวาณิชย คิดดี สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่น ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

301 คุณ ชาญชัย อินททูล หางหุนสวนจํากัด ฟาใหญ พัฒนาเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

302 คุณ สุรใจ มณีจักร สถานีวิทยุบานเลาสัมพันธ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

303 คุณ สนชัย สมบูรณ 98.25 MHz. ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

304 คุณ มาลี ศรีจันทรออน หางหุนสวนจํากัด มาลีเรดิโอ 2017 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

305 คุณ บริษัท สบันงา 2555 โลจิสติกส จํากัดบริษัท สบันงา 2555 โลจิสติกส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

306 คุณ พิชิต สุทธศาสตร สถานีวิทยุ แสงสวรรค เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

307 คุณ จรินทร เจิมเกาะ หางหุนสวนจํากัด นานฟายาโม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

308 คุณ สมนึก วรวงศวัฒนะ หางหุนสวนจํากัด มิตรสัมพันธ เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

20 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

309 คุณ พัชมน จันทรแสง วิทยุุชอนไพรเรดิโอ (หจก. แสงอรุณ

ทีมมีเดีย 2012)

ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

310 คุณ ประยูร วรวงศวัฒนะ หางหุนสวนจํากัด วังตะวัน เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

311 คุณ ยรรยง วิพิธกาญจน วังพิกุลสัมพันธ (หจก.วิทยุเสียงของ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

312 สถานีไรออยเรดิโอ ไรออยเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

313 คุณ นวรัตน อารีสรรค หจก. สตูดิโอเฮาสพิมาย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

314 คุณ ธานินทร ภักดีศิริวงษ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

315 คุณ ภัธรวดี บังสันเทียะ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

316 คุณ สุภาพร วรรณกอน สถานีวิทยุปูคาเรดิโอ FM 99.00 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

317 คุณ พงษศักดิ์ ปจจุโส คลื่นสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม หาง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

318 คุณ พรวรัชญ สุนทวงศ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

319 คุณ ทองคํา ภูมิภาค ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

320 คุณ ปญจะ แกวนาทม ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

321 คุณ ทองเลี่ยน เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

322 คุณ อุดร ขจรพบ หางหุนสวนจํากัด ลูกทุงบานดอนเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

323 คุณ นิยม สารพันธ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

324 คุณ ผัน แสนปาง กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

325 คุณ เซง นากอก สถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปูตา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

326 คุณ ทองใบ นากอก กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

327 คุณ ชนาธินาถ แกวปญญา กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

328 คุณ จุฑาทิพย สุทธิธรรม กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

329 คุณ วิเศษ กองนาคู สถานีวิทยุ วิเศษซาวด เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

330 คุณ อารย สิมสินธุ หางหุนสวนจํากัด ผาขาวเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

331 คุณ ปราณี สิมสินธุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

21 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

332 คุณ ถนอมจิตร ภูมิภาค ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

333 คุณ สมมุติ เพียรการ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

334 คุณ รณฤทธ์ิ เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

335 คุณ วีระศักดิ์ ญาติสังกัด สถานีวิทยุ คนไทบาน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

336 คุณ อนุชา เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

337 คุณ พระครูสิริธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสวางใจ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

338 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

339 คุณ ศิริจันทร ลุมมาตย สถานีวิทยุ คนวังยาว เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

340 คุณ ปาณิศรา จุนทวิเทศ หางหุนสวนจํากัด ไตรภูมิเอ็นเตอรเทน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

341 คุณ พวันนา สุธน หางหุนสวนจํากัด สาวสาโปรโมชั่น ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

342 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข สถานีวิทยุพัรสรรคเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

343 คุณ รุณภพ เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

344 คุณ หัก สารพันธุ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

345 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ สเตชั่น (รามราช ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

346 คุณ จิรารัฎฐ บุญนัก สถานีวิทยุ เวียงกุมกาม 97.0 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

347 คุณ จตุพร สุขสถิตย สถานีวิทยุ พิปูนเรดิโอ FM 99.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

348 คุณ อัญชิสา สุมล สถานีวิทยุ ควันพลองเรดิโอ FM ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

349 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบิน บริษัท บี.พี.พี เรดิโอ จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

350 คุณ ณัฎฐชัย ปญญาทรง หางหุนสวนจํากัด จีเอชพี แอดเวอรทิช ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

351 คุณ ประภาศรี มูลลี หางหุนสวนจํากัด ลิลลี่ เอ็นเตอรเท ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

352 คุณ ธวัช ไชยวงค หางหุนสวนจํากัด บีซรเอ็มมีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

353 คุณ กันยารัตน นามสวัสดิ์ สถานีวิทยุ กองนามศิลป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

354 คุณ สุภาพร ก้ัวพิทักษ บริษัท สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

355 คุณ สุวรรณ สายคํา หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

22 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

356 คุณ ไชยยศ สุญทุกข สถานีวิทยุ Happy Radio พัทยา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตั้งแต วันที่ 4

 เมษายน 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟง ประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป
357 คุณ เจริญพส รวมธรรม หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

358 คุณ เทียน แผลงฤทธ์ิ หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

359 คุณ ณีรนุช หิรัญญกนก สถานีวิทยุสหกรณการเกษตร สันปา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

360 คุณ โชคดี รัชชะ หางหุนสวนจํากัด เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

361 คุณ สมบัติ มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

362 คุณ สุเชษฐ คําลือ หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.เอ็น วาไรตี้ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

363 คุณ กนกพร กุดไธสง หางหุนสวนจํากัด กนกพรมีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

364 นาย ชมภู คําลอย หางหุนสวนจํากัด สมชายเรดิโอแอนด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

365 นาย กันตพลน ชาวนา หางหุนสวนจํากัด พาชื่นเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

366 นาง นวลจันทร ศรีสุข หางหุนสวนจํากัด 75 โปรโมช่ัน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

367 คุณ คนึง เปรมสมบัติ ไฟวสตารเว็ป เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

368 คุณ ประจักษ ติยะวงค สถานีวิทยุ ฅนแมฮองสอน FM 89.50 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

369 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงคไทยแลนด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

370 คุณ อพัชชา ธนรุจิวิวรรธน ผูฟงรายการ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

371 นางสาว มาลินี อภิรักษธามภากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู106.75 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

372 นาย อภิชาติ แสงสวาง สถานีวิทยุธุรกิจบุงเรดิโอ 90.75 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

373 นาง อําภา โพธิ ภาคประชาชน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

374 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

375 นาย ประกฤต ภูพิสิฐ สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

376 นาย อนิรุทธ ทุลไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียงลิ้งคไทยแลนด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

377 นาย ภูวนัตถ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

378 นาย กร กือใจ หางหุนสวนจํากัด แสนยาวิชัย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

379 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย สถานีวิทยุ พี.ดี บรอดแคสติ้ง เชียงใหม ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

23 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

380 นาย นิพันธ ทิพยแกว สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป
381 นาย รัตนติกรณ เวชสุคํา สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

382 นาย สตญา สินธุสัย สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

383 คุณ ไพโรจน เงอเลอะ หางหุนสวนจํากัด โรจนศิลป มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

384 คุณ เที่ยง โพธิ์ชืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

385 นาย อรุณชัย พุมเสน นักจัดรายการวิทยุ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

386 นางสาว เอ้ือมเดือน สมานมิตร หางหุนสวนจํากัด เสียงจะนะ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

387 นางสาว สุขนิตย วิทยาภิรักษ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงคไทยแลนด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

388 นาย พลเดช คงยอด หางหุนสวนจํากัด คลื่นฮิตทอปไทย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

389 คุณ ไวพจน ออยปุย หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

390 นาง สุชาดา แสงวิเศษ หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

391 นาย สมปอง ทองดี หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

392 นาง นวลจันทร มูลมณี หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

393 คุณ ลัดดา พลบุตร หางหุนสวนจํากัด ทุงสามแทง เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

394 คุณ ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟารเมอร เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

395 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมอีสาน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

396 นาย วิชัย เฉลิมรําพึงวงษ สถานีวิทยุเอฟเอมบานหัวนา 90.25 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

397 คุณ ประกาศิต พวงนาค หางหุนสวนจํากัดพรหมศิลป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

398 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวิทยุบานผือ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

399 นาย ชัยสิทธ์ิ ไชยมา สถานีวิทยุแมสเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

400 นางสาว กัญญณณัฏฐ เพ็งอ่ิม สถานีวิทยุซันน่ีเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

401 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุโมเดิรนเวฟ สถานีวิทยุ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

402 นาย วิวัฒน หนูมาก สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนปา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

403 นางสาว นิพิชฌพพร เปนสบาย โครงการรักษไทย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

24 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

404 นาง อภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

405 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ เรดิโอ 96.25 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

406 นาย อํานวย กุคํารักษ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

407 นาย กิตติพงษ สมควร หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

408 นาย ทรงศักดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

409 นาย สุชาติ ระกํา วิทยุคนเกษตร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชมุคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

410 คุณ สมใจ ซําฮกตัน สถานีวิทยุคนรัก ปทุมและสถานีวิทยุ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

411 นางสาว ศิริลักษณ วณิชวรพงศ บริษัท บานสุขภาพดีเรดิโอ จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

412 นาย ดวงจันทร ชาวนา หางหุนสวนจํากัด พาชื่นเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

413 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวิทยุอําเภอโคกสําโรง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

414 นาง ทองจันทร สีงาม กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

415 นาง อินทรปอน สาระคํา กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

416 นาย สมร สีงาม กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

417 คุณ อุไร อินทรเดน บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

418 คุณ รําไพ นุกาดรัมย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

419 นาย ณรงค วันยงค หางหุนสวนจํากัด พิทักษ เอ็นจอย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

420 นางสาว กิ่งดาว บํารุงชาติ หางหุนสวนจํากัด นครกาหลงธุรกิจ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

421 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

422 นางสาว วิชัชุฎา วิชาเถิน สถานีวิทยุประชาชนแมตืนศรีวิชัย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

423 คุณ วริทธ์ิ ธนรุจิวิวรรธน ผูฟงรายการ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

424 นาย วิทยา ใจสอาด หางหุนสวนจํากัด อินทรบุรี มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

425 คุณ เอนก แกวมาลา หางหุนสวนจํากัด เม็งกาโตเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

426 นาย อุดม เสิดผาด หางหุนสวนจํากัด คนคําพอุง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

427 นางสาว อณัญญา ปนศิริ หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

25 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

428 นาย พัฒนา พัฒนตอตระกูล หางหุนสวนจํากัด ออเรนจ เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

429 นาย ประทีป ทัศนียาภรณ สถานีวิทยุกาวหนาเรดิโอ 96.25 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

430 นาย ประไพ ไกรษี สถานีีวิทยุรวมใจไทยนํ้าเกลียง 103.25 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

431 นาย จิตตดนัย จันทรแกว ดีเจ สถานีคนเมืองลานนา ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

432 คุณ อธิชา ปนโน หางหุนสวนจํากัด อธิชาเรดิโอ แอนด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

433 นาง ธัญาลัย ชูเลิศ หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐี แอดเวอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

434 นาย มานิต จันทธรณ หางหุนสวนจํากัด อิสานมวลชน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

435 นาง พัชรินทร แกวมาลา 17 หมู 4 ต.ปาตาล อ.ขุนตาล จ. ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

436 นาย อุทิศ บุตรธรรมศา สถานีวิทยุคนเกษตรกร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

437 นาย ณัฐพล ทับทอง คลื่นรวมคิดสรางสรรค สารพันขาวสาร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

438 นาย เทพมาตรี พวงจําปา สถานีวิทยุทองถ่ินไทยกันทรารมย ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

439 นาย วิชิต กันสาย สถานีวิทยุคนหญาปลอง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

440 คุณ รัตนา จีอาทิตย หางหุนสวนจํากัด เชียงรัตน มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

441 นาย สุวิทย ทองบอ สถานนีวิทยุคนกาวหนา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

442 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกุล กลุมรักเชียงใหม 51 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

443 นาย สวรรคปวีร วงศหลวง สถานีวิทยุรวมใจไทยพยุห ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

444 นาง วยุรี แหลมหลัก หางหุนสวนจํากัด แมโจเรดิโอมีเดียกรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

445 นาย ไหม ยืนยง สถานีวิทยุบานโนนลาน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

446 นาง พัทธนันท ศิลาชัย สถานีวิทยุวิอารสปอตเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

447 นาย พิเชฏฐ อุทธัง หางหุนสวนจํากัด แมแตงมีเดียแอนด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

448 นางสาว รัตนาภรณ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตรกร 106.75 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

449 นาย ประสาน ผิวขาว หางหุนสวนจํากัด พอเพียงเรดิโอ 59 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

450 นาง รวิรรณ ศิริเลิศวิมล หางหุนสวนจํากัด ศักดิ์ชาย เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

451 นาย สรวง รติกรธนประยูร หางหุนสวนจํากัด รติกรเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

26 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

452 นางสาว หทัยทิพย งามอยู หางหุนสวนจํากัด ไรไซตเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

453 นางสาว รัตติกาล แกวบุญมี หางหุนสวนจํากัด ทีอารเอมีเดียเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

454 นาย วิชญะ พวงทอง หางหุนสวนจํากัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีส ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

455 นาย ดิณห วัฒนพิทักษกุล สถานีวิทยุลูกทุงไทบําเหน็จ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

456 นาย วรุต พูลภูงา รานกิ๊ฟโมบาย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

457 นางสาว ณัฐหทัย พูลภูงา รานกิ๊ฟโมบายทาตูม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

458 นางสาว สุริีรัตน จันทรแดง รานกิ๊ฟโมบาย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

459 นางสาว ทองแดง เสารทอง ผูฟง ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

460 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

461 นาย คําปอน แยมสรวล นักจัดรายการ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

462 นาง ชญาณนันท จันทรเพชร นักจัดรายการ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

463 นาง นงรักษณ บุญศรี 60 หมู 2 ตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

464 นาง รักชาติ แยมสรวล นักจัดรายการ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

465 นาย ประมวล บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

466 นาย ประสิทธ์ิ ธานีรัตน สถานีวิทยุเอ็นเคเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

467 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ หางหุนสวนจํากัด นครราชสีมาทาว ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

468 นาย สมอาจ แยมจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 106.00 อ.คง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

469 นาง ปานิธสา ตูทรัพย สถานีวิทยุพัฒนาและสงเสริมชุมชน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

470 นาย เกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเกา FM87.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

471 นาย นิโรธ โชค บริษัท อันดามัน เพาเวอร แมส จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

472 คุณ อําพันธ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย FM 100.75 ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

473 นางสาว กนพร กุดไธสง หางหุนสวนจํากัด กนกพร มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 474 นาย ถนอม บุญเพ็ชร หางหุนสวนจํากัด บานนอยมีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

27 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

475 คุณ วันดี จํานงค หางหุนสวนจํากัด อารียะธุรกิจบันเทิง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

476 นาย ยอดชาย อิทบุษย สถานีวิทยุThe FM 104.25 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

477 นาย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ หางหุนสวนจํากัด เอสเอสเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

478 คุณ อําไพ อุทัยมา หางหุนสวนจํากัด อําไพเรดิโอ fm ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

479 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม สถานีวิทยุเชียงใหมเมืองงาม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

480 นาง เฉลี่ยว สายจันทร สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

481 นาย กรวิชญ มีเดช FM 90.0 เพชรบูรณ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

482 นาย เผย ก้ัวมาลา วิทยุมวลชนคนโนนดินแดง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

483 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุป จํากัด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

484 นาย กิตติพนธ์ิ ทาวคํา หางหุนสวนจํากัด แฟมิลี่ มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

485 นาย ชม เทพสุรินทร หางหุนสวนจํากัด คนบานเฮาเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

486 นาง หนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร สถานีวิทยุคนเมืองงาม ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

487 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม 103.5 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

488 นางสาว พรพิมล วิรุฬรัตน สถานีวิทยุ รินคํา เรดิโอ 99.25 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

489 นาย นิรันดร กิติราช หางหุนสวนจํากัด คนพอเพียง เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

490 นาย คําฝน วรรณสินธ สถานีวิทยุชุมชนคนรักเมืองอาจ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

491 นาย ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ บริษัท คารืมอนาทกขอินเตอรเทรด ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

492 นาย อุดม กันตะ ราชพฤกษเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

493 นาย เกียรติศักดิ์ ใจตรง กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

494 นาย บุญมา สุตะคาน กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

495 นาย พิสิษฐ เวียงสมศรี สถานีวิทยุศรีธานีแฮปปเรดิโอ 91.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

496 นางสาว สิริลักษณ บุญประสาร รานสบายดีชอปอุบล ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

497 นาย สุชาติ พรหมธีรเดช หางหุนสวนจํากัด ไทรนอย เอ็นเตอร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

498 นางสาว ยุพิน ยอดรักษ รานยื่งยง 2021 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

28 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

499 นาย บุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ FM106.50 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

500 นาง เลิศลักษณ ใบคํา อบต. ขนุน ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

501 นาย ชัยณรงค องอาจ รานกินลมชมทุง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

502 นาย พินิจ ภูขาว หางหุนสวนจํากัด ฝางชนูเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

503 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย สถานีวิทยุแฮป ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

504 นาย ณัฐพงษ ลินลาด หางหุนสวนจํากัด โชคพิชิต 2008 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25

505 นาย พีรธัช คณะรัฐ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน ภาค ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

506 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคก้ี เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

507 นาย ชํานาญ พูลฉนวน หางหุนสวนจํากัด ลูกทุงรอยเปอรเซ็นต ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

508 นาย ชัชวาลย เอียกานา หางหุนสวนจํากัด โปโลพุทไธสง ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

509 นาย ทัศนะ เจือจาน หางหุนสวนจํากัด ทอปฮิตเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

510 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท หางหุนสวนจํากัดไทรนอยเรดิโอ เอน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

511 คุณ สรดิษฎ ศรีกลิ่นดี หางหุนสวนจํากัด ทองพันชาง มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

512 นาย ภราดร จารุพันธ มูลนิธิโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

513 นาย ปณณพัฒน บวรเมธาธนพงศ หางหุนสวนจํากัด ปณณพัฒน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

514 นาง ประนอม วรรณสินธ หางหุนสวนจํากัด คนรักเมืองอาจ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

515 นาย บุญปลื้ม หาญณรงค สถานีวิทยุทุงเลี่ยมเรดิโอ FM 89.25 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

516 นาง รุงทอง กอกวังใน หางหุนสวนจํากัด นานอัพเดท ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

517 นางสาว ฐาณิศร ถิระสาโรช หางหุนสวนจํากัด ลําปางมีเดีย คลื่น ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

518 คุณ อนนท บัวบาล หางหุนสวนจํากัด พีพีเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

519 นาย สายันต ปวีณาภรณ หางหุนสวนจํากัด วิจิตรศิลปปกธงชัย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

520 นาง อรพันธ คุณเศษ หางหุนสวนจํากัด สํานักงานหมอลําห ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

521 นาย บุญเรือง คุณเศษ หางหุนสวนจํากัด สํานักงานหมอลําห ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

522 คุณ ชาญวิทย สนธิเจริญ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

29 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

523 คุณ วายุภัค คําจันทร สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู 96.50 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

524 นาง สุรรัตน บุญประสาร สถานีวิทยุสมูทคิต ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

525 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวิทยุออลสไตลสเตช่ัน 103.0 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

526 นาย สุรสิทธิ สวิญญาณกทรัพย หางหุนสวนจํากัด วิทยุสนับสนุนธุรกิจ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

527 คุณ ณัฐวดี ทวีทอง หางหุนสวนจํากัด  สุราษฎรสินทรัพย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

528 คุณ อุไร อิกษรวรรณ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

529 นาง ออนอรุณ สุรัตน หางหุนสวนจํากัด ดับเบ้ิลกาย มีเดีย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

530 คุณ อุทัย สุรัตน ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

531 นาย ชาตรี ภาคสําโรง หางหุนสวนจํากัด สะแกราชสัมพันธ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

532 นางสาว นันริฌาญ ภักดี หางหุ◌ุ◌นสวนจํากัด เกษตรสินสีมา ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

533 นางสาว พัณญมิตา พุมธนานพรักษ หางหุนสวนจํากัด สวีทเวฟ เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

534 นาย รัตนจรินทร จิตตนา สถานีวิทยุ FM 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

535 นางสาว นันทณภัสร โพธิ์กลิ่น สถานีวิทยุทุงสวรรค เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

536 นาย มยุราช บุตรธรรมา สถานีวิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

537 นาง บูรณภาคย ภูมิโภคพัฒน สถานีวิทยุมิตรภาพกูยลาว FM 88.75 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

538 นาย เสนห แสนคํา สถานีวิทยุทุองถิ่นไทย FM 96.25 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

539 นาย อุดร วิเศษชาติ สถานีวิทยุเพ่ือนเกษตร FM 91.25 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

540 นาย นิรันดร ถาวรรุงกิจ สถานีวิทยุกูภัยเชียงดาว (หจก.กูภัย ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

541 นาย เนตร ขันคํา หางหุนสวนจํากัด มหาเฮง โปรโมชั่น ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

542 นาง บังอร  ชูติธวัช หางหุนสวนจํากัด ดีดี เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

543 นาย พันธมิตร สุนี สถานีวิทยุธุรกิจ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

544 นางสาว จิรนันท จันทวงษ หางหุนสวนจํากัด 24 เรดิโอ (สถานี ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

545 นาย เอกชัย เทียมสีฟา สถานีวิทยุ ไมเห็นดวย ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

546 นาง รอฝอะ  หมานหละ หางหุนสวนจํากัด นกเขา เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

30 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

547 นาย นคร พันประสิทธ์ิ พญาแลเรดิโอ fm 100.75 MHz ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

 พฤษภาคม 2564 และสํานักงาน กสทช. ไดประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

สงผลบังคบัใหยกเลิกการกนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุการะจายเสียงตั้งแตวันที่ 4

 เมษายร 2565 นี้ ผูประกอบกิจการตองหยุดออกอากาศที่กําลังสง 500 วัตต และ

ออกอากาศตามหลักเกณฑใบอนุญาตหรือออกอากาศชั่วคราว ที่กําลังสงตํ่าลงกวาเดิม 

ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งประเทศ ทั้งผูประกอบการ นักจัดรายการ ผูฟงประชาชน

ทั่วไป ขาพเจาจึงขอคัดคานมติท่ีประชุมดังกลาวและประกาศสํานักงาน กสทช. ลงวันที่ 

26 มิถุนายน 2564 และขอใหยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปน

ตนไป

548 นาย สมศรี คําคูณ หางหุนสวนจํากัด เรดิโอ โคราช 7 ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

549 นางสาว ไพรัตน กอนจินดา สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

550 นางสาว นงคเรียม สุขเหล็ก สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

551 นาย สมควร ราษี สถานีวิทยุ SUNSHINE RADIO ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

552 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

553 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวิทยุเมืองหมอแคนแกนนคร ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

554 นางสาว สุปยา เชียงมา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

555 คุณ อันธิกา สหปรีชา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

556 นาย บุญเรือง วงศใหญ สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

557 คุณ หางหุนสวนจํากัด พัชรินทรเรดิ หางหุนสวนจํากัด พัชรินทรเรดิโอ ไมเห็นดวย ดวยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 25

668 คุณ พิมพพรรณ ปญญาตาวงค เทศบาลตําบลทุงหัวชาง เห็นดวย เพราะตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มีการประกาศใชอยางชัดเจน ในแตละ

หัวขอประกาศหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการ

กระจายเสียง

558 คุณ บัวบาล หมอปา บริษัทแสนสุขวิชั่น จํากัด ไมเห็นดวย

559 คุณ เกษมสันต ฤทธ์ิตา สมาคมผุประกอบการ ไมเห็นดวย, ไมเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย

560 คุณ วรรณา แกวมณี ไมเห็นดวยกับประกาศฉบับนี้ ขอคัดคาน

561 คุณ สุเทพ เมาสงา หางหุนสวน จอมสุรางค เรดิโอ ไมเห็นดวย, เพียงแตเปนแนวความคิดของ สนง.กสทช.เทานั้น

562 คุณ อนุสรณ สุมาทร วิทยุธุรกิจ ไมเห็นดวย, เงินไมมี งานไมมี แลวทุกอยางมันจะดีขึ้นไดยังไงคับ

563 คุณ วัธนา ขวัญเดช ไมเห็นดวย และขอคัดคานประกาศฉบับนี้

564 คุณ นคร มงคลสวัสดิ์ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาดูแลทรัพยากรธรรมชาตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไมเห็นดวย

565 คุณ วรภพ อินยา ไมเห็นดวย

566 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผูประกอบกิจการ ไมเห็นดวย

• รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป

• เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ได

ทราบลวงหนา ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามรางประกาศฉบับนี้

 จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

31 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

567 คุณ อมรรัตน ศรีพฤกษ ภาคประชาชน ไมเห็นดวย

568 คุณ กิตติพงษ มโนเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

569 คุณ สุรพันธุ อินโอภาส ไมเห็นดวย

570 คุณ สุรศักดิ์ ดวงดาว หจก กันทลักษวิทยุ ไมเห็นดวย

571 คุณ นิวัฒน กระเสาร วิทยุคนรักชาติ ไมเห็นดวย

572 คุณ อุทัย กันธา หางหุนสวนจํากัดตนเงนิลานนา ไมเห็นดวย

573 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนสุพรรณบุรีไมเห็นดวย

574 คุณ กิตติภพ สายสนอง หางหุนสวนจํากัดบี.บ.ีเอฟเอ็ม ไมเห็นดวย

575 คุณ เสนห บุญแกว สถานีวิทยุบานผือเรดิโอ 94.75 ไมเห็นดวย

576 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ หางหุนสวนจํากัดมิตรเมืองลุง99มีเดีย ไมเห็นดวย

577 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมสื่อชอสะอาด ไมเห็นดวย

578 คุณ ธีระพงษ คําผุย ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

579 คุณ ผดุง สุวรรณวิทย ประชาชน ไมเห็นดวย

580 คุณ ธีร สุดเล็ก สถานีวิทยุ คนอุทัยเกา ไมเห็นดวย

581 คุณ ศิว ณัฐ  อาจหาญ สถานีวิทยุคําสมบูรณ ไมเห็นดวย

582 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน ไมเห็นดวย

583 คุณ แฉลม สุวรรณวิทย ประชาชน ไมเห็นดวย

584 คุณ รุงเกลา เย่ียมงาม นักจัดรายการวิทยุ ไมเห็นดวย

585 คุณ ภาสกร ดํารงโภวรรณ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม ไมเห็นดวย

586 คุณ พัฒนพงษ จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ ไมเห็นดวย

587 คุณ วีระพงค พลอาสา หางหุนสวนจํากัด ศรีสะเกษวิทยุการทองเที่ยวไมเห็นดวย

588 คุณ ธนณัฏฐ ตั้งเซียววรกุล สถานีวิทยุเฮลทเรดิโอ ไมเห็นดวย

589 คุณ ชยุต สมัครไทย หางหุนสวนจํากัด ฮิตมีเดีย ไมเห็นดวย

590 คุณ ทองพูล  ศรีบุญ หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญทรัพยไพศาล ไมเห็นดวย

591 คุณ วิริยะ สุวืชาโน FM 93.25 MHz ไมเห็นดวย

592 คุณ นพดล ลือปนมา สถานีวิทยุ ไมเห็นดวย

593 คุณ กตัญู เรือนตุน สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาพัฒนาทองถิ่นไมเห็นดวย

594 คุณ กานตรวี ศรีทอง สถานีวิทยุสตูรีเน็ทเวอรค105 เรดิโอ ไมเห็นดวย

595 คุณ ชูชาติ อุทัยชิต หางหุนสวนจํากัดศิลาออนเรดิโอ ไมเห็นดวย

596 คุณ อาทิตย  จันทร Surat City Radio ไมเห็นดวย

597 คุณ เปรมฤดี ทาระพันธ หางหุนสวนจํากัดท็อปทีมเรดิโอ ไมเห็นดวย

598 คุณ มารศรี อุทก สถานีวิทยุมัลติเวฟแอนดแม็กซเรดิโอนครพนมไมเห็นดวย
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599 คุณ อัตนัย ศรีพิมพ สถานีวิทยุ MKP Radio FM 96.50 MHzไมเห็นดวย

600 คุณ จุฑาวุฒิ วรรณปกษ สถานีวิทยุคนศาลาลอย-ทุงสวาง ไมเห็นดวย

601 คุณ ฐวิกัลปชัย ชื่นสุคนธ สถานีวิทยุบานทาแร 106.25 ต.พยุหะ อ ไมเห็นดวย

602 คุณ  วุฒินันท  รัตน โชติ ภิญญา หางหุนสวนจํากัด เจ. บ.ี เรดิโอ ไมเห็นดวย

603 คุณ รุจน เก๋ียงทํามา ไมเห็นดวย

604 คุณ สงา อินยา ไมเห็นดวย

605 คุณ กิตติพงค อินมณี socialradio 106 ไมเห็นดวย

606 คุณ เกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz ไมเห็นดวย

607 คุณ ปานิธศา ตูทรัพย สถานีพัฒนาและสงเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ ไมเห็นดวย

608 คุณ ชะนาพันธ สืบสาย บางสะพานนอยเรดิโอ FM 91.75 MHz ไมเห็นดวย

609 คุณ ธนวัต โสภาสิริโชติวรกุล ธนวัตเรดิโอ ไมเห็นดวย

610 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัสเรดิโอ ไมเห็นดวย

611 คุณ ไสว ฤทธิพิษ หางหุนสวนจํากัดชองแมววิทยุ ไมเห็นดวย

612 คุณ นิธิศ จันกันทะ หางหุนสวนจํากัด คนชนบทเรดิโอ ไมเห็นดวย

613 คุณ สุรศักดิ๋ ตื้อนวล หางหุนสวนจํากัด แมนะเรดีโอ ไมเห็นดวย

614 คุณ วิทยา บุญมาก หางหุนสวนจํากัดกูภัยเชียงดาว ไมเห็นดวย

615 คุณ บุญชวย ศรีเขียว วิทยุสหกรณการเกษตรเชียงดาว ไมเห็นดวย

616 คุณ ปริญญา ศิริวงศมงคล หางหุนสวนจํากัด ลีลาลําปาง สตูดิโอ 

แอนดแอ็ดเวอรไทซิ่ง

ไมเห็นดวย

617 คุณ สามารถ ทองสวาง หางหุนสวนจํากัดรักดอยเตา ไมเห็นดวย

618 คุณ ปราณี ปุกแกว วิทยุศรีดงเย็น ไมเห็นดวย

619 คุณ กัญญาณัฐ อินยา ไมเห็นดวย

620 คุณ อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 ไมเห็นดวย

621 คุณ พศวีร จักรพันธเดโช บูลเฮาสอินเตอรมิเดียกรุป ไมเห็นดวย

622 คุณ วีณา โสพิกุล หางหุนสวนจํากัด กรี๊ด เวฟ ไมเห็นดวย

623 คุณ สุวรรณ โคตรชาดา รักษไทยเรดิโอ ไมเห็นดวย

624 คุณ จุลเจือ วรครบุรี หางหุนสวนจํากัด วิทยุครบุรี ไมเห็นดวย

625 คุณ อาทิตย วราวุธวิเชียร บริษัท นอรมแพ็ค จํากัด ไมเห็นดวย

626 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกุล สถานีวิทยุคนเมืองยา  94.50  MHZ.อ.เมืองนครราชสีมาไมเห็นดวย

627 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถานีวิทยุ ไมเห็นดวย

628 คุณ ธงศักดิ์ อริยะ หางหุนสวนจํากัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย ไมเห็นดวย

629 คุณ เกษมศรี สุภาอินทร หางหุนสวนจํากัด สัมมาเวฟ ไมเห็นดวย
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630 คุณ อาทิตย อาษาขันธ หางหุนสวนจํากัด สตารเอฟเอ็ม ไมเห็นดวย

631 คุณ บังอร ชูติธวัช หางหุนสวนจํากัด ดีดีเรดิโอ ไมเห็นดวย

632 คุณ ชาญวิทย ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัยเพ่ือความมั่นคงไมเห็นดวย

633 คุณ ณัฐรดา ทาจันทร หางหุนสวนจํากัด  นครพิงคลานนา ไมเห็นดวย

634 คุณ สุรศักดิ์ สุกนุม มูลนิธพุทธเอนกประสงฆวัดสังฆทาน ไมเห็นดวย

635 คุณ หางหุนสวนจํากัด นครวังยางเรดิโอ หางหุนสวนจํากัด นครวังยางเรดิโอ 90.50ไมเห็นดวย

636 คุณ นิรมล วงศใหญ เต็มรอยเรดิโอลําพูน ไมเห็นดวย

637 คุณ สุนทร จํารัส ไมเห็นดวย

638 คุณ รัชดาพร พรพา ไมเห็นดวย

639 คุณ ปฏิกร พินิจกุล ไมเห็นดวย

640 คุณ พิพัฒนยุทธสารเสนีย สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไมเห็นดวย

641 คุณ สุพัฒนา ทองทํามา กลุมวิทยุธุรกิจภูมิภาค หางหุนสวนจํากัด เพ็ญนภา เรดิโอไมเห็นดวย

642 คุณ รชัย ธัญญารักษ กรมพัฒณาธุรกิจการคา ไมเห็นดวย

643 คุณ สิงหา สิงหชา พิชชานันท94 ไมเห็นดวย

644 คุณ สมศักดิ์ โกมลศรี ไทยนิยมพืชผล ไมเห็นดวย

645 คุณ พัทธดลย คําพิลา หางหุนสวนจํากัด นันทนภัส 93 ไมเห็นดวย

646 คุณ กิติกา โสภา ทองทํามา ไมเห็นดวย

647 คุณ อนงคลักษณ คําพิลา พัธนชัย108 ไมเห็นดวย

648 คุณ นันทนภัส คําพิลา พิศรา2012 ไมเห็นดวย

649 คุณ พรสิทธ์ิ พิทยะคําวงศ หางหุนสวนจํากัด นํ้าโสมเรดิโอ2012 ไมเห็นดวย

650 คุณ สุทนต กลาการขาย สมาคมสื่อชอสะอาด ไมเห็นดวย

651 คุณ ภูษณิศา รัตนพล หางหุนสวนจํากัด สุวรรณคูหาเรดิโอ 2012ไมเห็นดวย

652 คุณ ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จํากัด ไมเห็นดวย

653 คุณ สมชาย สฤษชสมบัติ สถานีวิทยุภาคธุรกิจ ไมเห็นดวย

654 คุณ มาลี ศรีปุริ ทาสุดเรดิโอ ไมเห็นดวย

655 คุณ ปยะฉัตร พูลทรัพย สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ ไมเห็นดวย

656 คุณ พอพันธ ทองศักดิ์ โอเคเรดิโอ ตรัง ไมเห็นดวย

657 คุณ องคอาจ แกวดี หจก สี่เผาเรดิโอ ไมเห็นดวย

658 คุณ จิดาภา อารีรัตโนบล สมาคมสื่อชอสะอาด ไมเห็นดวย

659 คุณ วิไลวรรณ ทับทิมทอง สถานีวิทยุทองถ่ินรุงเรืองเมืองนครนายก ไมเห็นดวย

660 คุณ นิคม รักขันแสง สถานีวิทยุ 105.0 MHZ โกสุมพิสัย ไมเห็นดวย

661 คุณ เลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ สถานีวิทยุ บานเพเรดิโอ ไมเห็นดวย
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662 คุณ ภัคพล ทับทิมทอง วิทยุประชาคมระยอง ไมเห็นดวย

663 คุณ สํารวย สีสืบมา สพร5นครราชสีมา 

สถานีวิทยุตําบลมะเริง

ไมเห็นดวย

664 คุณ ธนพัฒน บุญชูวงค หางหุนสวนจํากัด วิภาวดีซิตี้เรดิโอ ไมเห็นดวย

665 นาย อนุรักษ กิจวิถี หางหุนสวนจํากัด แฮปปแฟมิลี่เรดิโอ ไมเห็นดวย

666 นาง วริสา หนูหลํา หางหุนสวนจํากัด ดี แอน เจ เรดิโอ ไมเห็นดวย

667 นางสาว สุภารัตน บุญสูง สถานีวิทยุ Good FM ไมเห็นดวย

669 คุณ โชคชัย รินชะ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เห็นดวย

670 คุณ ทรงวิทย ดิษฐวุฒิ ภาคประชาชน เห็นดวย

671 คุณ สิริธิดา จันอู ประชาชนทั่วไป เห็นดวย

672 คุณ นุศราภรณ รอดเที่ยง ประชาชน เห็นดวย

673 คุณ เอกนุพงศ สมศักดิ์ ภาคประชาชน เห็นดวย

674 คุณ วิชาญ  มีมา ภาคประชาชน เห็นดวย

675 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต ภาคประชาชน เห็นดวย

676 คุณ ทวิชา เครื่องกําแหง เห็นดวย

677 คุณ รจนา จําปาแกว ภาคประชาชน เห็นดวย

678 คุณ อภิชาติ ปงเมือง ภาคประชาชน เห็นดวย

679 คุณ จุรียพร สานตา ประชาชน เห็นดวย

680 คุณ บัญชา เหมืองหมอ ประชาชน เห็นดวย

681 คุณ สุพพัตรา ทับยา ภาคประชาชน เห็นดวย

682 คุณ เพ็ชรลดา เห็นแกว ภาคประชาชน เห็นดวย

683 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน  เห็นดวย

684 คุณ สายฝน บุตราศรี ประชาชน เห็นดวย

685 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชาชน เห็นดวย

686 คุณ กัมปนาท ภูมิลํานันท เห็นดวย

687 คุณ พัณภัช  มง มาตร สถานีวิทยุ  อสมท  นาน เห็นดวย

688 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี เห็นดวย

689 คุณ วสุรมย สุริยะวงศ ประชาชน เห็นดวย

690 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย มส. เห็นดวย

691 คุณ เอกสิทธิ์ สมินทรปญญา ประชาชน เห็นดวย

692 คุณ สราวุฒิ ปญยาง กลุมคนศึกษาจังหวัดสุโขทัย เห็นดวย

35 จาก 36



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน วาดวยชื่อประกาศ อารัมภบท วันท่ีประกาศมีผลบังคับใช และนิยาม 

(ขอ ๑ - ขอ ๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

693 คุณ วิริทธ์ิพล  หิรัญ รัตน หางหุนสวนจํากัด คนมัก ไมค มีเดีย เห็นดวย

694 คุณ สมพงษ  อินทร มา สือรักอุทัย เห็นดวย

695 คุณ วาสนา ทรัพยธํารงค ประชาชน เห็นดวย

696 คุณ ขจรศักดิ์ จิตหาญ สถานีวิทยุกระจายเสียง934 เห็นดวย

697 คุณ ศรีนวล คําประเสริฐ สถานีวิทยุคนเมืองลานนาเรดิโอ เห็นดวย

698 คุณ กฤษฎา ลิมปพัทธ เห็นดวย

699 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ เห็นดวย

700 คุณ สมนึก เดวีเลาะ วิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เห็นดวย

701 คุณ ไพบูลณ ยอยหยด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

เห็นดวย

702 คุณ เสกสิทธ์ิ คําบาง เห็นดวย

703 คุณ ณัฏฐินี แสนคํา เห็นดวย

704 คุณ วีรชาติ บริษัท สันติภาพมีเดีย จํากัด ทีวีอีสาน

บานเฮา

เห็นดวย

705 นาง วารียา อับดุล หางหุนสวนจํากัด อิสรอพ เห็นดวย

706 คุณ สุรเดช รมศรี วิทยุศึกษาและวัฒนธรรม FM91MHZ. เห็นดวย

707 คุณ เกริกเกษม อรุณบุญมาศ สถานีวิทยุอิสานเรดิโอ fm 96.50 MHz เห็นดวย

36 จาก 36



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 โชคชัย รินชะ บริษทั อสมท จ ำกัด (มหำชน) ไม่เหน็ด้วยในส่วนระดับภมูิภำค เพรำะซ  ำซ้อนกับระดับทอ้งถิ่น และระดับภมูิภำคไม่ได้

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของทอ้งถิ่น

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

2 คุณ วำรุณีย์ จำรุลักขณำ หำ้งหุ้นส่วน จ ำกัด ประสิทธิ ์คำร์ เซ็นเตอร์ ไม่เหน็ด้วย เพรำะกำรกระจำยเสียงไม่เกิน 50 วตัต์

 ไม่สำมำรถส่งสัญญำณข่ำวสำรข้อมูลไปสู่ชุมชนได้ไม่ทั่วถึง

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

3 คุณ สุรีย์ เชื อบญุมี ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ข้อ 4 ควรเพิ่มประเภทเปน็ 4 ประเภท คือ ประเภทกึ่งธรุกิจ (กรณีเปน็คล่ืน

ประเภทธรุกิจแต่ยังมีกำรใหบ้ริกำรภำคประชำชนและรำชกำรอยู่ในพื นที)่ ข้อ 5 เสนอ 

ควรมีระยะเวลำ 15 ป ีเนื่องจำก 7 ป ีจะมีระยะเวลำที่สั นไป เพรำะกำรลงทนุด ำเนินกำร

จะมีค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆมำก เหน็ควรเปน็ระยะเวลำ 15 ปี

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกกำรแบง่ประเภทใบอนุญำตและกำรก ำหนดอำยุ

ใบอนุญำตใหใ้ช้คล่ืนควำมถี่ ได้ก ำหนดให้

สอดคล้องกับมำตรำ ๑๐ และ มำตรำ ๑๘ แหง่พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

4 นำง ฟำ้สุวรรณ์ ตรุระจิตต์ สถำนีวทิยุเสียงผ่ำนฟำ้นรำธวิำส ไม่เหน็ด้วย เพรำะ ที่ผ่ำนมำสถำนีวทิยุคล่ืนหลักมีกำรโฆษณำตลอดทั งวนั จึงขอให ้

กสทช.เรียกคืนคล่ืนหลักทั งหมด แล้วมำจัดใหม่ใหถู้กต้องวำ่เปน็ประเภทไหน ธรุกิจ หรือ

 สำธำรณะ ก็ต้องใหช้ัดเจน ไม่ใหม้ีกำรแอบแฝงธรุกิจทบัซ้อน และคัดค้ำน ก ำลังส่งสูง

40,000 วตัต์ เสำสูง 150 เมตร ของคล่ืนหลักด้วย ใหม้ำกเกินไปเกิดปญัหำทบัซ้อนกับ

คล่ืนอื่นๆ แน่นอนลดก ำลังส่งของคล่ินหลักลง อย่ำเลือกปฏบิติัเฉพำะกับคล่ืนวทิยุทดลอง

เลย

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

5 คุณ สุริยนต์ ตั งขันติธรรม บริษทั ลูกทุ่งเน็ตเวร์ิก จ ำกัด ไม่เหน็ด้วย และมีควำมเหน็ ดังนี 

ㆍ ข้อ ๔ ในส่วนของกำรบริกำรกระจำยเสียง มี ๓ ประเภท เหน็ด้วยตำมประกำศเดิม 

แต่ในส่วนของรำยละเอียดของกำรบริกำรควรชัดเจนและปจัจุบนัในส่วนของประเภท

สำธำรณะและชุมชนเอง รูปแบบกำรจัดรำยกำรหรือสัดส่วนตำมจริง ก็ไม่แตกต่ำงกับ

ประเภทธรุกิจ ที่เสียค่ำธรรมเนียมสูงกวำ่ และควรเอำผู้ประกอบกำรที่ทดลองฯ เข้ำมำอยู่

ในหลักเกณฑ์กำรแบง่ประเภทด้วย

ㆍ  ข้อ ๕ ควรก ำหนดอำยุของใบอนุญำตใหช้ัดเจน ตั งแต่ประกำศใช้และก ำหนด

หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรใหช้ัดเจนไม่คลุมเครือ

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกร่ำงประกำศนี เปน็กำรอนุญำตใหใ้ช้งำนเฉพำะ

คล่ืนควำมถี่เทำ่นั น โดยเมื่อได้รับใบอนุญำตใหใ้ช้งำนคล่ืนควำมถี่แล้ว จะต้องขอรับ

ใบอนุญำตใหบ้ริกำรกระจำยเสียงต่อไป ซ่ึงกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียงดังกล่ำว ได้มี

กำรแบง่ประเภทไวแ้ล้วตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีำรอนุญำตกำร

ใหบ้ริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

• เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกได้มีกำรก ำหนดอำยุใบอนุญำตไวแ้ล้วในหมวด

 ๒ ของร่ำงประกำศ

6 คุณ ทรงวทิย์ ดิษฐวฒิุ ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ในข้อ 5 กำรอนุญำตที่ก ำหนดเปน็ ระดับชำติ ระดับภมูิภำค ระดับทอ้งถิ่น 

นั น ในทำงปฏบิติัอำจด ำเนินกำรล ำบำก เพรำะภมูิประเทศไม่เหมือนกัน เช่น หำก

ก ำหนดระดับทอ้งถิ่น แต่กำรกระจำยคล่ืนสำมำรถออกไปเกินพื นที่เพรำะภมูิประเทศ

เอื ออ ำนวยโดยไม่ได้ตั งใจ อำจท ำใหเ้กิดปญัหำร้องเรียนในอนำคต และที่ส ำคัญ กำร

ก ำหนดเขตพื นที่ระดับทอ้งถิ่นกับภมูิภำคนั น อำจถือเปน็กำรปดิกั น กำรรับรู้ข่ำวสำรของ

ประชำชนในพื นที่ ที่มีวฒันธรรมประเพณีเดียวกันได้ 

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

7 คุณ สิริธดิำ จันอู ประชำชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย, ขอคัดค้ำนมติที่ประชุมของ กสทช.เมื่อวนัที่ 25 พฤษภำคม 64 เพรำะกำร

หยุดออกอำกำศ ของผู้ประกอบกำรนี  จะท ำใหเ้กิดผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ และ

สังคม เปน็กำรซ  ำเติม ประชำชนในยำมวกิฤตนี   1.จะมึคนตกงำนเพิ่มขึ น นับหมื่น  2.ก่อ

ใหเกิดปญัหนี สินหนี เสีย  3.ผู้ประกอบกำรเครียดขำดควำมสุข 4.และปญัหำสังคมเพิ่ม

มำกขึ น ยิ่งในสถำนกำรณ์ปจัจุบนัที่มีโรคระบำดในขณะนี  กำรท ำหน้ำที่ส่ือ ของวทิยุ ใน

กำรกระจำยข่ำวสำร ช่วยเหลือภำคสังคม  ในยำมนี จึงมีควำมจ ำเปน็อย่ำงมำก และหรือ

หำกต้องออกอำกำศด้วยก ำลังต่ ำ จะต้องมีกำรปรับลดก ำลังส่ง  ผู้ประกอบกำรต้องจ่ำย

ค่ำปรับเคร่ืองส่งใหม่ ก็ก่อใหเ้กิดค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ น..ประชำชนก็จะไม่ได้รับสัญญำณที่

เคยฟงัเหมือนเดิม ขำดกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เปน็ประโยชน์ ดังนั นจึงไม่เหน็ด้วย 

และคัดค้ำน กับมติที่ประชุมของ กสทช.ดังกล่ำว

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

8 คุณ นุศรำภรณ์ รอดเที่ยง ประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ถ้ำจะแบง่กำรอนุญำตเปน็3ระดับ ชำติ ภมูิภำค และทอ้งถิ่น น่ำจะมีปญัหำ

ในอนำคต เพรำะในกำรปฏบิติังำนจริง ด้ำนภมูิประเทศที่ไม่เหมือนกัน อำจจะมีกำร

กระจำยคล่ืนไปนอกพื นที่จำกที่แบง่ไว ้เช่น ระดับทอ้งถิ่น ที่มีพื นที่ติดกันอำจมีคล่ืนส่งไป

นอกพื นที่แบบไม่ตั งใจ  และด้วยสภำพพื นที่ที่ใกล้กัน วถิีชีวติ ประเพณีวฒันธรรมจะ

คล้ำยคลึงกัน อำจท ำใหเ้ปน็กำรปดิกันกำรรับรู้ข่ำวสำรของประชำชนในพื นที่ได้

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

9 คุณ เอกนุพงศ์ สมศักด์ิ ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ในข้อ5 กำรอนุญำตที่ก ำหนดเปน็ระดับชำติ ระดับภมูิภำค ระดับทอ้งถิ่น 

ในทำงปฎบิติัอำจจะด ำเนินกำรล ำบำกเพรำะลักษณะพื นที่ไม่เหมือนกันเช่นกำรก ำหนด

ในทอ้งถิ่นแต่กำรกระจำยคล่ืนไปไกลกวำ่นั นอำจเกิดปญัหำร้องเรียนและที่ส ำคัญกำร

ก ำหนดเขตพื นที่ระดับทอ้งถิ่นกับภมูิภำคนั นอำจจะปดิกั นกำรรับรู้ข่ำวสำรของประชำชน

ในพื นที่ที่ทวีถิิวฒันธรรมที่คล้ำยกัน

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

10 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต์ ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ในกำรขอนุญำตที่ก ำหนดมีหลำยๆระดับ อำจท ำใหก้ำรปฎบิติัด ำเนินกำร

เปน็ไปด้วยควำมล ำบำกก

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

11 คุณ ชลธร ววิฒัน์วศิำลสกุล ไม่เหน็ด้วย กำรกระจำยเสียงเพยีง 50 วตัต์นั น ท ำใหป้ระชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำร

น้อยลงเวลำมีเร่ืองรัยเกดิดขึ นก็จะท ำใหไ้ม่สำมรถรู้ข่ำวสำรได้ทนัเวลำ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำ

ของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

12 คุณ ขวญัสอน แพน้อย ไม่เหน็ด้วย เพรำะกำรกระจำยเสียงเพยีง 50 วตัต์ นั น ท ำใหป้ระชำชนได้รับข้อมูล

ข่ำวสำรที่เกิดขึ นน้อยลง ไม่ทั่วถึง เวลำมีเร่ืองรำวที่จะประชำสัมพนัธ ์ก็ไม่สำมำรถ

กระจำยข่ำวสำรได้

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

13 คุณ พงศกร ใจโต สถำนีวทิยุ 93 Mass FM ไม่เหน็ด้วย เพรำะกำรส่งสัญญำณด้วยก ำลังส่งที่ต่ ำเพยีง 50 วตัต์ จะท ำใหส้ถำนีวทิยุ

เข้ำถึงประชำชนในพื นที่ได้น้อยลง ซ่ึงในปจัจุบนัสถำนีวทิยุมีควำมใกล้ชิดกับชุมชน มีส่วน

ในกำรกระจำยข่ำวสำรและช่วยเหลือสังคมในหลำยๆเหตุกำรณ์ ถ้ำลดก ำลังส่งลงก็จะ

เข้ำถึงประชำชนในพื นที่ได้น้อยลงอย่ำงมำก

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

14 คุณ ทวชิำ เคร่ืองก ำแหง ไม่เหน็ด้วย, ข้อ ๕ เปน็ไปได้ยำกเนื่องจำกกำรออกอำกำศแต่ละพื นที่มีควำมแตกต่ำงกัน  

เช่น จังหวดัตำกเสำส่งอยู่อ ำเภอเมือง แต่คนฟงัจำกอ ำเภอแม่สอดไม่ได้ จะได้คนฟงัเพิ่ม

จำกอ ำเภอข้ำงเคียงซ่ึงคนละจังหวดัมำกกวำ่

ผลกำรพจิำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำรเหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็

กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑ แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

15 คุณ พรรษธร วรธนโชติ ไม่เหน็ด้วย เพรำะกำรลดก ำลังส่ง 50 วตัต์ เปน็กำรลดก ำลังส่งที่ต่ ำเกินไป กำรกระจำย

ข่ำวสำรสู่ชุมชนจะไม่ทั่วถึง เพรำะปจัจุบนัวทิยุชมชน ช่วยในกำรรับรู้และช่วยเหลือ

ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

16 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย์ ไม่เหน็ด้วย เพรำะก ำลังส่ง 50 วตัต์ ไม่มีประสิทธภิำพในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรไปยัง

ชุมชน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

17 คุณ ทนิรัตน์ ศุภผลกุลนันทร์ ไม่เหน็ด้วย เพรำะกำรออกอำกำศไม่เกิน 50 วตัต์ ไม่สำมำรถส่งข้อมูลไปยังชุมชนได้ ท ำ

ใหป้ระชำชนในพื นที่ไม่ได้รับข้อมูลข่ำวสำร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

18 คุณ เพญ็ฤดี อำลีมำมะ สถำนี 93massfm ไม่เหน็ด้วย กำรกระจำยเสียงใหส่้งได้ไม้เกิน 50 วตัต์ ท ำใหก้ำรกระจำยเสียงกระจำย

ข่ำวสำรข้อมูลไปสู่ชุมชนไม่ทั่วถึง ซ่ึงที่เรำท ำอยู่คือช่วยเหลือประชำชนในกำรเปน็

กระบอกเสียงเวลำเกิดภยัยำมวกิฤต เช่น น  ำทว่ม โรคระบำด ต่ำงๆ และร้ำนค้ำต่ำงๆ ก็

ไม่สำมำรถประชำสัมพนัธข์่ำวสำร โปรโมชั่น ใหป้ระชำชนได้

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

19 คุณ วธันำ ขวญัเดช ไม่เหน็ด้วย และขอคัดค้ำนกำรอนุมัติก ำลังไม่เกิน ๕๐ วตัต์ จะไม่สำมำรถประกำศอำชีพ

ได้ เนื่องจำกส่งสัญญำณไปได้ไม่ไกล

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

20 คุณ ศรัญญำ วบิลูกิจ ไม่เหน็ด้วย และใหค้วำมเหน็วำ่ คล่ืนก ำลังส่งไม่เกิน 50 วตัต์ กำรกระจำยเสียงไม่

สำมำรถส่งสัญญำณไปยังประชำชนได้ชัดเจนและไม่ทั่วถึง ที่ผ่ำนมำวทิยุได้มีส่วนช่วย

สังคมมำกมำย เช่น กำรเตือนภยั แจ้งข้อมูลส ำคัญ ช่วยเหลือประชำชนผ่ำนกำร

ประชำสัมพนัธ์

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

21 คุณ มนัสสำ โชติรุ่งโรจน์ บริษทั จำรุลักขณำ เรดิโอ จ ำกัด (FM92.25 สะเดำจำรุลักขณำ เรดิโอ) ไม่เหน็ด้วย เพรำะคล่ืนที่พจิำรณำอนุมัติใหส่้งได้ไม่เกิน 50 วตัต์ กำรกระจำยเสียง

ลักษณะเช่นนี  ไม่สำมำรถส่งสัญญำณข่ำวสำรข้อมูลไปถึงประชำชนชุมชนได้ทั่วถึง ซ่ึงที่

ผ่ำนมำสถำนีวทิยุต่ำงๆ ก็ได้มีบทบำทในกำรช่วยเหลือประชำชนยำมวกิฤต หรือภยัพบิติั

ต่ำงๆ และในภำคธรุกิจร้ำนค้ำ ก็ไม่สำมำรถที่จะประชำสัมพนัธ ์ข้อมูลข่ำวสำร ได้อย่ำง

ทั่วถึง

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

22 คุณ สำวติรี นพสุวรรณ ไม่เหน็ด้วย เพรำะคล่ืนที่มีก ำลังส่งไม่เกิน 50 วตัต์ จะไม่มีประสิทธภิำพ ข้อมูลข่ำวสำรที่

ไปยังชุมชนก็จะไม่ชัดเจน ได้รับข่ำวสำรไม่ตรงกัน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

23 คุณ สุเทพ เม้ำสง่ำ หำ้งหุ้นส่วน จอมสุรำงค์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย, ไม่ควรแบง่อนุญำตควรใหผู้้ประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียงเปน็ผู้พจิำรณำ

เอำเองวำ่ ตนเองมีศักยภำพจะอยู่ในระดับใด

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

24 คุณ สรรค์ สำมกองำม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สร้ำงสรรค์ มีเดีย เฮำส์ ไม่เหน็ด้วย, ไม่ควรแบง่แยกเปน็ 313 สถำนีกับสถำนีที่มีก ำลังส่งเพยีง 50 วตัต์  แต่ควร

แบง่เปน็ 2 ระดับคือสูงกวำ่ 5000 วตัต์และต่ ำกวำ่ 5000 วตัต์เพื่อให ้ประชำชนมี

ทำงเลือกในกำรรับข่ำวสำรข้อมูลจำกสถำนีวทิยุอย่ำงทั่วถึง

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

25 คุณ สำยฝน บตุรำศรี ประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ควรแบง่เพิ่มเติมอีกประเภทคือสำธำรณะกับธรุกิจ เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกกำรแบง่ประเภทใบอนุญำต ได้ก ำหนดให้

สอดคล้องกับมำตรำ ๑๐ แหง่พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง

และกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

26 คุณ ธนำกร วบิลูกิจ สถำนีวทท. Mass FM หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดับเบิ ล กำย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย และใหค้วำมเหน็วำ่ เมื่อมีก ำลังออกอำกำศไม่เดิน ๕๐ วตัต์ กำรกระจำยเสียง

ไปยังชุมชนก็ไม่ชัดเจน เมื่อมีเหตุส ำคัญที่ต้องแจ้งใหค้นในชุมชนต้องทรำบก็อำจจะไม่

ชัดเจน และไม่ทั่วถึง และส่งผลต่อผู้ประกอบกำรภำคธรุกิจ รำยได้ กำรจ้ำงงำนน้อยลง

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

27 คุณ วรรณำ แก้วมณี ไม่เหน็ด้วย เพรำะก ำลังส่งไม่เกิน 50 วตัต์ ไม่สมำรถส่งสัญญำณข้อมูลข่ำวสำรไปได้ไกล

พอในภำคธรุกิจร้ำนค้ำก็ไม่สำมำรถที่จะประชำสัมพนัธไ์ด้

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

28 คุณ พนิิศจัย พรหมเทพ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดับเบิ ล กำย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย เพรำะคล่ืนที่พจิำรณำอนุมัติใหส่้งได้ไม่เกิน 50 วตัต์ กำรกระจำยเสียงแบบนี 

ไม่สำมำรถส่งสัญญำณข่ำวสำรข้อมูลไปสู่ชุมชนได้ และไม่ทั่วถึงด้วย ซ่ึงที่ผ่ำนมำสถำนี

วทิยุต่ำงก็ได้มีบทบำทในกำรช่วยเหลือประชำชนในทอ้งถิ่นในยำมวกิฤต เช่น น  ำทว่ม 

ตลอดถึงในภำคธรุกิจ ร้ำนค้ำ ที่ไม่สำมำรถประชำสัมพนัธช์่องทำงอื่นได้ ก็ใช้ช่องทำงวทิยุ

ชุมชนแบบนี  สำมำรถกระจำยข้อมูลข่ำวสำรใหป้ระชำชนได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

29 คุณ รจนำ จ ำปำแก้ว ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ข้อ๕ ไม่เหน็ด้วยเพรำะพื นที่ไม่เอื ออ ำนวย สัญญำณไม่ชัด ไม่ไกล ปดิกั นกำร

รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของทอ้งถิ่นมำกเกินไปคนฟงัเบื่อไม่หลำกหลำยวถิีวฒันธรรมแตกต่ำง

กันในแต่ละภมูิภำค

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

30 คุณ อภชิำติ ปงิเมือง ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ข้อ ๕ ควรก ำหนดเปน็ภมูิภำค เพื่อควำมเหมำะสมกับพื นที่ เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง

 วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

31 คุณ จุรีย์พร สำนตำ ประชำชน ไม่เหน็ด้วย, กำรก ำหนดเปน็ระดับชำติ ระดับภมูิภำคและทอ้งถิ่น เปน็กำรก ำหนดที่ยำก

ต่อกำรปฎบิติั ในทำงปฎบิติัจริงจะเกิดปญัหำตำมมำในอนำคต

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

32 คุณ บญัชำ เหมืองหม้อ ประชำชน ไม่เหน็ด้วย, 1.กำรแบง่ระดับใบอนุญำต  ระดับชำติ ระดับภมูิภำค ระดับทอ้งถิ่น ท ำให้

ประชำชนพื นที่มีควำมหลำกหลำยทำงชำติพนัธ ์ หลำยหลำยวฒันธรรม ประเพณี ไม่ได้

รับกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมในประเด็นที่สนใจ เพรำะกำรประมูลหรือแบง่ระดับ

ใบอนุญำต อำจท ำใหพ้ื นที่ จังหวดั ภมูิภำค ไม่มีผู้ประกอบกำรด ำเนินกำร บำงระดับเช่น

ระดับชำติครอบคลุ่มพื นที่แต่ไม่ได้สนองควำมต้องกำรของคนในทอ้งถิ่นใดทอ้งถิ่นหนึ่งได้ 

เพรำะเนื อหำหรือคอนเทน้ท ์ไม่มีผลต่อกำรด ำรงชีวติ เปน็กำรปดิกั นกำรรับรู้ข่ำวสำร 

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง

 วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

33 คุณ สุพพตัรำ ทบัยำ ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ยิ่งถ้ำแบง่เปน็ ระดับทอ้งถิ่น น่ำจะยำกในกำรปฏบิติังำน อำจเกิดปญัหำใน

กำรส่งกระจำยเสียง

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

34 คุณ เพช็รลดำ เหน็แก้ว ภำคประชำชน ไม่เหน็ด้วย, หำกกำรก ำหนดคล่ืนแต่ละทอ้งถิ่น แต่เกิดกำรกระจำยคล่ืนออกไปโดยไม่ได้

ตั งใจอำจจะมีกำรร้องเรียนเกิดขึ นได้ในอนำคต

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

35 คุณ อรวรรณ  ปำลัว ประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ในข้อ5  กำรอนุญำตที่ก ำหนดเปน็ระดับชำติ ระดับภมูิภำค  ในบำงพื นที่

วฒันธรรม ทอ้งถิ่นมีควำมแตกต่ำงกัน อำจเกิดควำมขัดแย้งได้ 

เหน็ควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เนื่องจำกเปน็กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑

 แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร

วทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

36 คุณ พงษศั์กด์ิ ปจัจุโส คล่ืนสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พ ีพ ีแอนด์ พ ีมีเดียกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย ข้ำพเจ้ำจึงขอคัดค้ำนมติที่ประชุมดังกล่ำวและขอใหย้กเลิกกำรแสดงควำม

คิดเหน็ทั ง 6 ฉบบั ตั งแต่บดันี เปน็ต้นไป

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

37 คุณ วรพจน์ ทรำยค ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เวยีงฟำ้พำณิชย์ ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรในกำร

ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

38 คุณ ชุมพล คุ้มพนัธแ์ย้ม ไม่เหน็ด้วย เพรำะดูเหมือนไม่ยุติธรรม ใครใหญ่ใครยำวสำวได้สำวเอำ ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

39 คุณ เอกสิทธิ ์สมินทรปญัญำ ประชำชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่หลำกหลำย ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

40 พงค์กร หำญจิต หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พ.ีเอส.จี มีเดีย ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้ำน ก ำลังส่งขอใช้แบบเดิม ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

41 คุณ พงศ์กร หำญจิต หำ้งหุ้นส่วน จ ำกัด พ.ีเอส.จี มีเดีย ไม่เหน็ด้วย ขอใช้ก ำลังส่งแบบเดิม ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

42 คุณ สุรศักด์ิ ตื อนวล วทิยุชุมชน แม่นะ เรดิโอ เอฟเอ็ม 91.50 MHz ไม่เหน็ด้วย เนื่องจำกเปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

43 คุณ รัตนภรณ์ ตันตระพพิฒัน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เพิ่มทรัพย์ 107 สถำนีวทิยุบำ้นสันทรำยใหม่ Pink Radio คล่ืนควำมถี่ที่มีกำรพจิำรณำอนุญำตคือ 87-108 MHz ช่องควำมถี่ 1-82 ยังไม่สำมำรถ

ใหค้วำมคิดเหน็ได้ เนื่องจำกไม่เข้ำใจอย่ำงแน่ชัดวำ่กำรเปล่ียนนั น มีผลกระทบยังไงและ

จ ำเปน็แค่ไหน กำรแบง่ระดับใบอนุญำต เหน็ด้วยที่ควรมีกำรแบง่ระดับอย่ำงยุติธรรม 

แต่นังสงสัยวำ่ คล่ืนที่มีก ำลังส่งต่ ำในทำงปฏบิติัจริงจะสำมำรถออกอำกำศได้ตำมสมควร

หรือไม่

กำรแบง่ระดับกำรอนุญำตตำม มำตรำ ๔๑ แหง่พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ควำมถี่

และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำร

โทรคมนำคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถี่และก ำกับ

กำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
44 คุณ คมสันต์ สีดำนุช หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดเค.เอส.เจริญสุข ขอขยำยเวลำไปก่อน5ปคีรับ ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

45 คุณ สมใจ นวลแก้ว เพรำะคล่ืนที่มีก ำลังส่งไม่เกิน 50 วตัต์ (ถ้ำอนุมัติ) 

จะไม่มีประสิทธภิำพในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรไปยังชุมชนได้ชัดเจน ซ่ึงที่ผ่ำนมำ วทิยุ

ชุมชนก็ได้รับกำรยอมรับจำกมวลชนชำวบำ้นได้ดีกวำ่ส่ืออื่นๆ ชำวบำ้นยังฟงัรับข่ำวสำร

จำกวทิยุชุมชนมำกกวำ่ส่ืออื่นๆ ถ้ำท ำแบบนี  เทำ่กับลดกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรใหก้ับ

ชำวบำ้นชุมชนไปเยอะเลย

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำง วยุรี แหลมหลัก หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แม่โจ้เรดิโอ

มีเดียกรุ๊ป

ไม่่เหน็ด้วยกับประกำศฉบบันี ที่จะใหม้ีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงและลดก ำลังส่งเหลือ 50 

วตัต์ ตำมที่ กสทช. ก ำหนด เพรำะจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรที่ไม่สำมำรถ

ประกอบวชิำชีพได้อีกต่อไปในก ำลังส่งขนำดนี  ซ่ึงสถำนกำรณ์ปจัจุบนัก็มีกำรพยำยำม

อย่ำงมำกที่จะประคับประคองใหอ้ยู่ใหไ้ด้ แต่พอมีประกำศออกมำ ก็เหมือนกำรถูกซ  ำเติม

ไม่ใหไ้ด้มีโอกำสยืนอยู่ต่อไปได้

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

นำย ประสำน ผิวขำว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พอเพยีง

เรดิโอ 59

ไม่เห็่นด้วยกับกำรยกเลิกกำรอนุญำตทดลองกำรประกอบกิจกำรวทิยุและกำรลดก ำลังส่ง

 จึงขอควำมอนุเครำะหใ์หม้ีกำรทดลองในรูปแบบเดิมต่อไป

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำย กันต์พลน์ ชำวนำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พำชื่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย เพรำะคล่ืนที่พจิำรณำอนุมัติใหส่้งได้ไม่เกิน 50 วตัต์ กำรกระจำยเสียง

ลักษณะเช่นนี ไม่สำมำรถส่งสัญญำณข่ำวสำรข้อมูลไปสู่ชุมชนได้ไม่ทั่วถึง ซ่ึงที่ผ่ำนมำ

สถำนีวทิยุต่ำงๆก็ได้มีบทบำทช่วยเหลือพี่น้องประชำชนยำววกิฤติ เช่นภยัพบิติัต่ำงๆ 

ตลอดในภำคธรุกิจร้ำนค่ำก็ไม่สำมำรถที่จะประชำสัมพนัธข์้อมูล ข่ำวสำร ใหป้ระชำชน

รับรู้ได้อย่ำงทั่วถึง

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำย ชมภู่ ค ำลอย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สมชำย

เรดิโอแอนด์มำเก็ตติ ง

ไม่เหน็ด้วย เพรำะก ำลังส่งน้อยเกินไป 50 วตัต์ ไม่ครอบคลุมพื นที่ในเขตอ ำเภอ ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำงสำว ไพรัตน์ ก้อนจินดำ สถำนีวทิยุเสียงประชำชนล ำพนู 

fm 105.50 Mhz

ไม่เหน็ด้วย ถ้ำท ำตำมในมติที่ประชุมนั นแสดงวำ่ทำ่นไม่ได้เหน็ถึงควำมล ำบำกของพี่น้อง

ชำววทิยุชุมชนที่ต้องเดือดร้อน ก ำลังส่ง 50 วตัต์มันก็คือเสียงตำมสำยดีๆนี่เอง 

ผู้ประกอบกำร นักจัดรำยกำร ต้องท ำมำหำกิน ประกอบสัมมำอำชีพ 50 วตัต์ไม่มี

สปอนเซอร์ที่ไหนจะมำเช่ำค่ำโฆษณำหรอค่ะ โปรดเหน็ใจพวกเรำด้วยเถอะค่ะ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำงสำว นงค์เรียม สุขเหล็ก สถำนีวทิยุเสียงประชำชนล ำพนู

 fm 105.50 Mhz

ไม่เหน็ด้วย พวกเรำชำววทิยุชุมชนได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงหนัก เพรำะส่ิงที่ทำ่นออก

นโยบำยหรือที่ใหห้ยุดออกอำกำศที่ก ำลังส่ง 500 วตัต์ เพรำะหลักเกณฑ์เดิมที่ให้

ออกอำกำศชั่วครำวนั น ก ำลังส่งที่ต่ ำซ่ึงกำรรับฟงัหรือควำมกวำ้งไกลในกำรรับฟงัมัน

ค่อนข้ำงใกล้มำกๆ กลุ่มคนฟงัอยู่ในเฉพำะหมู่บำ้นเทำ่นั น และพวกรำจะหำโฆษณำได้

อย่ำงไร จึงขอควำมอนุเครำะหใ์หพ้วกเรำได้ท ำต่อในอำชีพนี ในมำตรำฐำนเดิมด้วยเถอะค่ะ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำงสำว สุปยิำ เชียงมำ สถำนีวทิยุ fm 104 เชียงค ำ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรจัดสรรคล่ืนควำมถี่แบบเดิมค่ะ ไม่ต้องหยุดทกุคล่ืนใหก้ ำลังส่งเทำ่กันทกุ

พื นที่ ไม่ต้องแยกเปน็ระดับต่ำงๆ เพรำะแยกไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อันธกิำ สหปรีชำ สถำนีวทิยุ fm 104 เชียงค ำ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรจัดสรรคล่ืนควำมถี่แบบเดิมค่ะ ไม่ต้องหยุดทกุคล่ืนใหก้ ำลังส่งเทำ่กันทกุ

พื นที่ ไม่ต้องแยกเปน็ระดับต่ำงๆ เพรำะแยกไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำย บญุเรือง วงศ์ใหญ่ สถำนีวทิยุ fm 104 เชียงค ำ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ใหก้ ำลังส่งเทำ่กันทกุคล่ืน คล่ืนทกุคล่ืนควำมถี่ใหเ้ปน็แบบเดิม ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นำย มงคล ยองเพชร สถำนีวทิยุเสียงประชำชนล ำพนู 

fm 105.50 Mhz

ไม่เหน็ด้วย เปน็ควำมอยุติธรรมเหล่ือมล  ำเกินไป วทิยุธรุกิจไม่ใช่วทิยุประจ ำหมู่บำ้น จะ

ใหแ้ค่ 50 วตัต์ คิดกันได้ยังงัยครับผม ถ้ำใหว้ทิยุรำชกำรปกติไม่มีโฆษณำ แต่เรำไปขำย

เวลำ ฉ้อฉล ในหน้ำที่ใหตั้ ง 4,000 วตัต์ ถ้ำเปน็เช่นนั นวทิยุธรุกิจควรเพิ่มเปน็ 1,000 วตัต์

 ไม่ใช่ 50 วตัต์ ขอควำมเปน็ธรรมด้วยครับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

อนนท ์บวับำล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พพีเีรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ไม่เปน็ธรรมกับผู้ประกอบกำรฯ ขอเอำตำมเสียงส่วนมำกของภำคี              

      ผู้ประกอบกำรฯ ทั่วประเทศครับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเหน็ไปประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรใน

กำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

46 นำย สุนทร ศรีเดช สถำนีวทิยุนครกำหลง 94.75 MHz ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้ำน ไม่เหน็ด้วย

47 นำย ชำญชัย ต๊ะโต สถำนีวทิยุคนรักษดิ์น

48 คุณ วชิำญ มีมำ ภำคประชำชน

49 คุณ เยำวลักษณ์ พรหมขันธ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภริูชญำ เรดิโอ

50 คุณ สุมำลี อินนำ สถำนีวทิยุ แซ่บ สเตชั่น FM.91.25 MHz.

51 คุณ นคร มงคลสวสัด์ิ สถำนีวทิยุเพื่อกำรศึกษำดูแล

ทรัพยำกรธรรมชำตและพฒันำ

คุณภำพชีวติของเกษตรกร

52 คุณ วรภพ อินยำ

53 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผู้ประกอบกิจกำร

54 คุณ อมรรัตน์ ศรีพฤกษ์ ภำคประชำชน

55 คุณ กิตติพงษ ์มโนเจริญ ประชำชนทั่วไป

56 คุณ สุรศักด์ิ ดวงดำว หจก กันทลักษว์ทิยุ

57 คุณ นิวฒัน์ กระเสำร์ วทิยุคนรักชำติ

58 คุณ อุทยั กันธำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดต้นเงินล้ำนนำ

59 คุณ สิรภพ ศรีอำจ สมำคมวทิยุกระจำยเสียงและ

วทิยุโทรทศัน์สุพรรณบรีุ

60 คุณ กิตติภพ สำยสนอง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดบ.ีบ.ีเอฟเอ็ม

61 คุณ เสน่ห ์บญุแก้ว สถำนีวทิยุบำ้นผือเรดิโอ 94.75

62 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดมิตรเมืองลุง

99มีเดีย

63 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมำคมส่ือช่อสะอำด

64 คุณ ธรีะพงษ ์ค ำผุย ประชำชนทั่วไป

65 คุณ ผดุง สุวรรณวทิย์ ประชำชน

66 คุณ ธรี สุดเล็ก สถำนีวทิยุ คนอุทยัเก่ำ

67 คุณ ศิวณัฐ  อำจหำญ สถำนีวทิยุค ำสมบรูณ์ 

68 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชำชน

69 คุณ แฉล้ม สุวรรณวทิย์ ประชำชน

ไม่เหน็ด้วย

http://tuleedin_69hotmail.com/
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หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
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70 คุณ รุ่งเกล้ำ เยี่ยมงำม นักจัดรำยกำรวทิยุ

71 คุณ ภำสกร ด ำรงโภวรรณ สถำนีวทิยุวำไรตี เอฟเอ็ม

72 คุณ พฒันพงษ ์จำรุลักขณำ จำรุลักขณำเรดิโอ

73 คุณ วรีะพงค์ พลอำสำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีสะเกษ

วทิยุกำรทอ่งเที่ยว

74 คุณ ธนณัฏฐ์ ตั งเซียววรกุล สถำนีวทิยุเฮลทเ์รดิโอ

75 คุณ ชยุต สมัครไทย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิตมีเดีย

76 คุณ ทองพลู  ศรีบญุ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีบญุทรัพย์

ไพศำล

77 คุณ วริิยะ สุวชืำโน FM 93.25 MHz

78 คุณ นพดล ลือปนืมำ สถำนีวทิยุ

79 คุณ กตัญญู เรือนตุ่น สถำนีวทิยุกระจำยเสียงเพื่อ

กำรศึกษำพฒันำทอ้งถิ่น

80 คุณ กำนต์รว ีศรีทอง สถำนีวทิยุสตูรีเน็ทเวอร์ค105 

เรดิโอ

81 คุณ ชูชำติ อุทยัชิต หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดศิลำออนเรดิโอ

82 คุณ อำทติย์  จันทร  Surat CityRadio 

83 คุณ เปรมฤดี ทำระพนัธ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดทอ็ปทมีเรดิโอ

84 คุณ มำรศรี อุทก สถำนีวทิยุมัลติเวฟแอนด์แม็กซ์

เรดิโอนครพนม

85 คุณ อัตนัย ศรีพมิพ์ สถำนีวทิยุ MKP Radio

 FM 96.50 MHz

86 คุณ จุฑำวฒิุ วรรณปกัษ์ สถำนีวทิยุคนศำลำลอย-ทุ่งสวำ่ง

87 คุณ ฐวกิัลปช์ัย ชื่นสุคนธ์ สถำนีวทิยุบำ้นทำ่แร่ 106.25

 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
88 คุณ วฒิุนันท์  รัตน โชติภญิญำ  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจ. บ.ี เรดิโอ

89 คุณ รุจน์ เกี๋ยงท ำมำ

90 คุณ สง่ำ อินยำ

91 คุณ กิตติพงค์ อินมณี socialradio 106

ไม่เหน็ด้วย
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หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
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92 คุณ เกียรติศักด์ิ พหลภญิโญ สถำนีวทิยุคนเมืองเก่ำ 

FM 87.75 MHz

93 คุณ ปำนิธศำ ตู้ทรัพย์ สถำนีพฒันำและส่งเสริมชุมชน

มิตรภำพเรดิโอ FM 100 MHz

94 คุณ ชะนำพนัธ ์สืบสำย บำงสะพำนน้อยเรดิโอ 

FM 91.75 MHz

95 คุณ ธนวตั โสภำสิริโชติวรกุล ธนวตัเรดิโอ

96 คุณ อำรยำ ชัยมีแรง สถำนีวทิยุจัตุรัสเรดิโอ

97 คุณ ไสว ฤทธพิษิ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดช่องแมววทิยุ

98 คุณ นิธศิ จันกันทะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนชนบทเรดิโอ

99 คุณ สุรศักด๋ิ ตื อนวล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แม่นะเรดีโอ

100 คุณ วทิยำ บญุมำก หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดกู้ภยัเชียงดำว

101 คุณ บญุช่วย ศรีเขียว วทิยุสหกรณ์กำรเกษตรเชียงดำว

102 คุณ ปริญญำ ศิริวงศ์มงคล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ลีลำล ำปำง

 สตูดิโอ แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

103 คุณ สำมำรถ ทองสวำ่ง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดรักดอยเต่ำ

104 คุณ ปรำณี ปกุแก้ว วทิยุศรีดงเย็น

105 คุณ กัญญำณัฐ อินยำ

106 คุณ อัตรธณชัย เถำฉิม 102.75

107 คุณ พศวร์ี จักร์พนัธเ์ดโช บลูเฮ้ำส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป

108 คุณ วณีำ โสพกิุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กร๊ีด เวฟ

109 คุณ สุวรรณ์ โคตรชำดำ รักษไ์ทยเรดิโอ

110 คุณ จุลเจือ วรครบรีุ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วทิยุครบรีุ

111 คุณ อำทติย์ วรำวธุวเิชียร บริษทั นอร์มแพค็ จ ำกัด

112 คุณ ธนกฤต  วรรณวำนิชกุล สถำนีวทิยุคนเมืองย่ำ 

94.50 MHZ.อ.เมืองนครรำชสีมำ

113 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถำนีวทิยุ

114 คุณ ธงศักด์ิ อริยะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ซีเคเรดิโอ 

มีเดีย

115 คุณ เกษมศรี สุภำอินทร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สัมมำเวฟ
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116 คุณ อำทติย์ อำษำขันธ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สตำร์เอฟเอ็ม

117 คุณ บงัอร ชูติธวชั หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดีดีเรดิโอ

118 คุณ

ชำญวทิย์ ลำภเปรม

สมำคมส่ือสำรมวลชนสัมพนัธ์

จักรชัยเพื่อควำมมั่นคง

119 คุณ ณัฐรดำ ทำจันทร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  นครพงิค์ล้ำนนำ

120 คุณ

สุรศักด์ิ สุกนุ่ม

มูลนิธพทุธเอนกประสงฆ์

วดัสังฆทำน

121 คุณ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นครวงัยำงเรดิโอ 90.50MHz.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นครวงัยำงเรดิโอ 90.50MHz.

122 คุณ นิรมล วงศ์ใหญ่ เต็มร้อยเรดิโอล ำพนู

123 คุณ สุนทร จ ำรัส

124 คุณ รัชดำพร พรพำ

125 คุณ ปฏกิร พนิิจกุล

126 คุณ พพิฒัน์ยุทธสำรเสนีย์ สถำนีวทิยุภมูิใจเรดิโอ

127 คุณ สุพฒันำ ทองท ำมำ กลุ่มวทิยุธรุกิจภมูิภำค 

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เพญ็นภำ เรดิโอ

128 คุณ รชัย ธญัญำรักษ ์ กรมพฒัณำธรุกิจกำรค้ำ

129 คุณ สิงหำ สิงหช์ำ พชิชำนันท9์4

130 คุณ สมศักด์ิ โกมลศรี ไทยนิยมพชืผล

131 คุณ พทัธดลย์ ค ำพลิำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นันทน์ภสั 93

132 คุณ กิติกำ โสภำ ทองท ำมำ

133 คุณ อนงค์ลักษณ์ ค ำพลิำ พธันชัย108

134 คุณ นันทน์ภสั ค ำพลิำ พศิรำ2012

135 คุณ พรสิทธิ ์พทิยะค ำวงศ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด น  ำโสมเรดิโอ2012

136 คุณ สุทนต์ กล้ำกำรขำย สมำคมส่ือช่อสะอำด

137 คุณ

ภษูณิศำ รัตนพล

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สุวรรณคูหำ

เรดิโอ 2012

138 คุณ ภทัรภร บญุยิ่งเหลือ บริษทั ภกัดีพรรณพำณิชยกำร จ ำกัด

139 คุณ สมชำย สฤษชสมบติั สถำนีวทิยุภำคธรุกิจ

140 คุณ มำลี ศรีปริุ ทำ่สุดเรดิโอ

141 คุณ ปยิะฉัตร พลูทรัพย์ สถำนีวทิยุเสียงใสเรดิโอ
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142 คุณ พอพนัธ ์ทองศักด์ิ โอเคเรดิโอ ตรัง

143 คุณ องค์อำจ แก้วดี หจก ส่ีเผ่ำเรดิโอ

144 คุณ จิดำภำ อำรีรัตโนบล สมำคมส่ือช่อสะอำด

145 คุณ

วไิลวรรณ ทบัทมิทอง

สถำนีวทิยุทอ้งถิ่นรุ่งเรืองเมือง

นครนำยก Fm 101.25 Mhz

146 คุณ

ส ำรวย สีสืบมำ

สพร5นครรำชสีมำ สถำนีวทิยุ

ต ำบลมะเริง

147 คุณ ธนพฒัน์ บญุชูวงค์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วภิำวดีซิตี เรดิโอ

148 นำย อนุรักษ ์กิจวถิี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แฮปปี้แฟมิล่ีเรดิโอ มีเดีย แอนด์ เซอร์วสิ

149 นำง วริสำ หนูหล ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดี แอน เจ 

เรดิโอ

150 นำงสำว สุภำรัตน์ บญุสูง สถำนีวทิยุ Good FM

151 นำงสำว วณีำ โสพกิุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กร๊ีด เวฟ

152 คุณ เลิศชำย เพช็รฉกรรจ์ สถำนีวทิยุ บำ้นเพเรดิโอ

153 คุณ ทองค ำ บญุอุ้ม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อน้อย พำณิชย์

154 คุณ ไพรัตน์ กำญจนเสน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อวยพรทรัพย์รุ่งเรือง

155 นำย แสวง บญุเกิดรัมย์ สถำนีวทิยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดียจ ำกัด

156 นำง เกศสุรีย์ เสตะจันทน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนเมืองฝำง

157 นำงสำว อุไรวรรณ พรมจันทร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไมค์ทอง99

158 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 

ปริญญำกำรส่ือสำร

สถำนีวทิยุเพื่อธรุกิจแพรวำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ปริญญำกำรส่ือสำร

159 นำย ปริญญำ นวลทำ สถำนีวทิยุเสียงจำกนำจะหลวย FM 106.50 MHz

160 นำย เอกอมรฤทอุธรน์ เกฐ

สิทธิ์
บริษทั เพชรนำคิน จ ำกัด

161 นำย ศักด์ิชัย พนัธช์ิต หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ชนิกำนต์จูเนียร์

162 นำย สมเกี่ยรต์ิ สร้อย

มณีวรรณ

วทิยุเพื่อธรุกิจคนเกษตร

163 นำงสำว ผกำวรรณ ชูแสง สถำนีวทิยุเทพมีเดียเรดิโอ

164 ฐิติกำญจน์ ชุลีรักษ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอฟเอ็มสุรำษฎร์ธำนี

165 นำย มำนะ แสงบญุเรือง วทิยุ่ชุมชนคนหว้ยแก้ว

166 นำง บศุย์รินทร์ จันทนะ

สุคนธ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด จันทนะสุคนธ์

ไม่เหน็ด้วย
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สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

167 นำง แจ้ง บญุเกิดรัมย์ สถำนีวทิย9ุ4.50เชิรช2013มีเดีย

168

พระครูวรกิจจำทร

สถำนีวทิยุกระจำยเสียงเพื่อพระพทุธศำสนำและสังคมวดัปำกบอ่ (FM 

91.75 MHz)

169 นำง ชญำนันท ์เทยีนส่องโลก สถำนีวทิยุกระจำยเสียงกิ๊กสเตชั่น 103.75 MHz

170 นำงสำว ณัจฉรียำ ก๋ำบตุร สถำนีวทิยุจีเอฟเอ็ม 99 

โปง่บวับำน

171 นำง เกษร โตล้อม บริษทั มิตรภำพส่ือสำร จ ำกัด สำขำ 3

172 นำง เสง่ียม สังขฮวด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วทิยุทุ่งพลับพลำ

173 นำง บปุผำ พฒันะพชิัย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เทพมังกรทอง

174 นำย วนิัย สำคร

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เมโลเด่ียน (สถำนีวทิยุ fm 94.50 MHz)

175 นำย หำญชัย วรรณทวี บริษทั นครอุดมดีงำม จ ำกัด

176 นำย กิตติพงค์ สมควร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์

177 นำงสำว ฤทยั ฤกษอ์นันต์ สถำนีวทิยุต้นกล้ำเรดิโอ fm 97.75 MHz

178 นำง ธญันันท ์รุ่งเรือง สถำนีวทิยุคนลูกทุ่ง ควำมถี่ 92.00 MHz

179 นำงสำว ศรีกำย วงค์รักษ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็กซิมมีเดีย

180 นำง พมิมัย สุขล  ำคณำ สถำนีทอ้งถิ่นดินดำนภพูำน

181 นำย อนันต์ สัจธรรม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สัจธรรมเจริญทรัพย์

182 นำย กิตติพงษ ์แพงประเสริฐ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

183 นำย อภชิำต วรรแพทย์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

184 นำงสำว ศิรินภำ วรรณสินธ์ สถำนีวทิยุคนรักเมืองอำจ (หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดคนรักเมืองอำจ)106.25MHz

185 นำย สี พรมวฒิุ สถำนีวทิยุชุมชนสภำวฒันธรรมต ำบลม่อนปิ่น

186 คุณ พร้อมพงษ ์สิมสินธุ์ สถำนีวทิยุ ผำขำวเรดิโอ

187 คุณ เสมอ เดชะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ส.ทวโีชค

188 คุณ สมชำย ทองสุข หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บ ำเหน็จไทยเจริญ

189 คุณ ปรีชำ พลูเขตกิจ สถำนีวทิยุลัคกี เรดิโอ fm 104.75 mhz

190 คุณ สมมติ เพยีรกำร ประชำชนทั่วไป

191 คุณ อุทยั สุมมำตย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนวงัยำวเรดิโอ

192 คุณ เฉลียว รุ่งสวำ่ง บริษทั ลิพอนเรดิโอภเูก็ต จ ำกัด

ไม่เหน็ด้วย
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193 คุณ พนิิจ ดูขำว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ฝำงชนูเรดิโอ

194 คุณ สุทศัน์ ศรีแก้ว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทุ่งกุลำสตูดิโอ

195 นำงสำว สำคร คณำรีย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ำนนำอินเตอร์

196 นำงสำว รภวินั มณีกรกำนต์ สถำนีวทิยุบำ้นสันติสุข (หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอท.ีมีเดีย)92.50MHz

197 นำย ณรงค์ชำญ วงค์ริยะ สถำนีวทิยุ music line station fm 88.50 MHz

198 นำย ขวญัชัย ถนอมธรีะนันท์ สถำนีวทิยุทอ้งถิ่นไทยทำงเกวยีนสัมพนัธ์

199 นำย สุนันท ์อยู่ดี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รักยิ มเรดิโอ

200 นำย วชัระ ฉันทนำววิฒัน์โชติ สถำนีวทิยุคนหรรษำ

201 นำง วภิำรัตน์ ทองเจริญ

พำนิช

สถำนีวทิยุเฟรชชี่เรดิโอ 105.50

202 นำง เรืองนภำ ทำวงค์ สถำนีวทิยุ FM 97.00 MHz 

ปำ่ซำงเรดิโอ

203 นำย สมบติั วนัฟั่น หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โชคสมบติั 

เรดิโอ

204 นำย วรธษิณ์ ปำติค ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คล่ืนสบำยสไตล์ศีมุงเมือง

205 นำง จุฑำวลัย์ บวักล่ิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด จุฑำวลัย์เสียงเสรี 599

206 นำงสำว กำนต์รว ีศรีทอง บริษทั ไร่วสันต์วสัดุภญัฑ์และกำรก่อสร้ำง สถำนีวทิยุสตูรีโอเน็ทเวอร์ค 

105 เรดิโอ

207 นำย มำนิต จันทรัตน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นำกะชะเรดิโอ

208 นำย เชิดชัย เสตะจันทน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หำ้หำ้เรดิโอ

209 นำง อรวนั วงหำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก ำปั้นอินเตอร์

210 นำง พศิมัย จันทร์สอน สถำนีวทิยุเสียงไทย FM 105.00 MHz

211 นำย มำโนช อินทรสภำพร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ววีำรำ เจริญทรัพย์

212 นำงสำว ปนัดดำ จันทร์สอน สถำนีวทิยุแสนสุข FM 88.00 FMz

213 นำย สมปอง เชื อชม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สมรัศ เซอร์วสิ

214 วดัปำ่หว้ยข้ำวสำร

เจริญธรรม

วดัปำ่หว้ยข้ำวสำรเจริญธรรม กลุ่มคนอำรยธรรมล ำน  ำโดม FM 103.50 

MHz

215 นำย ธนำคำร ทองกุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อน้อย วทิยุพำณิชย์

216 นำย พพิฒัน์ ยุทธสำรเสนีย์ สถำนีวทิยุภมูิใจเรดิโอ
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217 นำย ณัฏฐกิตต์ิ แก้วค ำลำ สถำนีวทิยุท้่องถิ่นไทย FM 107.75 MHz (วทิยุธรุกิจชุมชน อ.เสลภมูิ จ.

ร้อยเอ็ด)

218 นำย มงคล บญุเลิศ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เกษตรผสมผสำนบำ้นทุ่งบรอดคำสท ์สถำนีวทิยุ กรีนเรดิ

โอ

219 นำย สนม ภู่ระหงษ์

220 นำง ศิลล์สรร์ ปำนสมพงษ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ซี.เจ.เอส. กรุ๊ป

221 นำง วชัรำ เหมิขุนทด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เรดิโอโมดิฟำย

222 นำง อูมบำน เพยีรกำร คนนำงแดด เรดิโอ

223 นำย เทพประทำน อ้วนแก้ว สถำนีวทิยุทอ้งถิ่นไทยนำทม 06520385

224 นำย สงัด สระสูงเนิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สระสูงเนิน

225 นำย พรชัย พฤกษำชีวะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ฟรีด้อมเรดิโอ

226 นำย สุพตัร วรรณธรรม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บญุทว ีเรดิโอ

227 นำย สนธยำ อุปนันท์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนไทยเรดิโอ

228 นำย อนุชิต แก้วสนิท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บำ้นเฮำเรดิโอ ยโสธร (สถำนีวทิยุกระจำยเสียงบำ้นเฮำ

เรดิโอ FM 106.25 MHz)

229 นำย เพิ่มพนู แสนปญัญำ วทิยุ่ชุมชนคนหว้ยแก้ว

230 นำย อ ำนำจ วฒิุวงค์ค ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็นแอนด์เอ็น เรดิโอ มีเดีย

231 นำง สุจิตรำ บญุรุ่ง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สุจิตรำเจพมีีเดีย

232 นำย สมเพชร วรรณแก้ว สถำนีวทิยุบำ้นมะขำมหลวง FM 92.50

233 นำงสำว สมพร กำวี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นักบญุเขำ fm94.75

234 นำย บญุทนั เสียงใส สถำนีวทิยุฯ วดัปำกบอ่

235 นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก. ยูสไมล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

236 นำง รอศีอ๊ะ หมำนหล๊ะ หจก. นกเขำเรดิโอ

237 นำง พรชิภำ วชิัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด

238 นำย เกรียงไกร นำคสุด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ถำวรเกรียงไกรคูณทรัพย์ (สถำนีวทิยุทอ้งถิ่นต ำบลหว้ย)

239 นำงสำว อภริดำ นิติตุลเกยูร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เทพเนรมิต

เรดิโอ
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240 นำงสำว พลิ ม ศรีบำ้นโนน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด หว้ยโปง่ แอนด์เบำะแส เซอร์วสิ เรดิโอ (88.00)

241 นำง ดำวนิ นิติตุลเกยูร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พชืผักและผลไม้

242 นำง สุดำรัตน์ อนันทวรรณ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ส.สุดำรัตน์ ก่อสร้ำง สถำนีวทิยุเสียงจำกสุวรรณภมูิ 88.0

 MHz

243 นำงสำว หนึ่งฤทยั เพช็รรัตน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วนัเอฟเอ็ม

244 นำย บญุมี มณีงำม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดอยหลวง

เชียงดำว

245 นำย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เพำเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอ

246 นำย บญัชำ มูลสำร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รักพงษเ์รดิโอ

247 พระครูเอียด เทพขำว สถำนีวทิยุพระพทุธศำสนำแหง่ชำติวดัขันประชำสรรค์

248 นำย ณรงค์ชัย จักษอุภรัิกษ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มำสเตอร์เรดิโอ FM 100.50 MHz

249 นำย ชม สุขสบำย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วทิยุทุ่งพลับพลำ

250 นำย วโิรจน์ มีสุข สถำนีวทิยุทดลองออกอำกำศ บริกำรธรุกิจ ดอกส้ำนเรดิโอ

251 นำง วำสนำ สีดำชำติ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วำสนำมีทรัพย์

252 นำย พรชัย จิตติ สถำนีวทิยุสบำยสเตชั่น อุบล FM 89.75 MHz

253 นำย เจษฎำ ยศประดับ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป

254 นำย สมบรูณ์ ปิ่นธรัุตน์ สถำนีวทิยุศรีเมืองใหม่ FM 95.0 MHz

255 นำย ภรำดร เสมำเพชร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสมำเพชรโฆษณำ

256 จ ำรัส รัตนนำม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ตองหนึ่งเรดิโอ

257 นำย วฒิุศักด์ิ พรมส ำลี สถำนีวทิยุสองคอนฟกิเวฟ FM 95.0 MHz

258 นำงสำว ดวงดำว เอี่ยมสกุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กิ๊ก 915

259 นำย พงษศั์กด์ิ มีศิลป์ สถำนีวทิยุวชิชั่นเรดิโอ

260 นำย สมชำติ บญุมำ สถำนีคนรักเมืองแหง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผลำผล พำรวย

261 นำงสำว นิตยำ วบิลูย์วรกุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทำ่มะกำเรดิโอสเตชั่น

262 นำย เทพ เนตรสวำ่ง สถำนีวทิยุฮอดสัมพนัธ ์99.25

263 นำย เดชชนะ สุริยวรรณ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วทิยุคนอมก๋อย

264 นำย ไตรภพ บรรเทงิสุข สถำนีวทิยุคล่ืนชุมชน คนพอเพยีง "เสียงชำกบก" fm 88.75 MHz
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265 นำย เจริญ เหรียญทอง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วทิยุทอ้งถิ่นฉะเชิงเทรำ

266 นำย เฉลิมชัย ไทยธรุะไพศำล สถำนีวทิยุกระจำยเสียง ทอ้งถิ่นไทยโนนสวนปำ่ (07520189)

267 นำงสำว ไกรศรี ค้ำแก้ว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 102 แม่สำย มีเดีย กรุ๊ป

268 นำง พรพรรณ สุริยวรรณ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วทิยุคนอมก๋อย

269 นำย ทองอินทร์ สมควร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์

270 นำย ธรีศักด์ิ เสียงดี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสียงดี โปรโมชั่น

271 นำย พยนต์ เลิศบวรหรัิญ สถำนีวทิยุพฒันำชุมชนต ำบลอ้อมใหญ่

272 นำงสำว นิพชิฌม์พร เย็นสบำย โครงกำรรักษไ์ทยฯ

273 บญุพงศ์ ทำแก้ว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มวลชนคนแม่ริม

274 นำย จักรกฤษ เกิดนำน้อย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กู๊ดดรีมเรดิโอ

275 นำย ช ำนำญ พลูสงวน สถำนีวทิยุกลุ่มคนอำสำสมัครพทิกัษสิ์ทธปิระชำชน สถำนีวทิยุชุมชนคน

พษิณุโลก

276 นำง ประพนิ ฤกษอ์นันต์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต้นกล้ำ มีเดีย

277 นำง จุฑำทพิย์ ด่ำนวรรณกิจ สถำนีวทิยุสไมล์เรดิโอ

278 นำง สมศรี ไทยธรุะไพศำล สถำนีวทิยุทอ้งถิ่นศรีสะเกษ (07520195)

279 นำย ยงศักด์ิ ชนวน บริษทั เบต้ำ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

280 นำย วรัิช ทองเรือง สถำนีวทิยุเฉลิมพระเกียรติ FM 101.25 MHz

281 นำย ปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษทั เบต้ำ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

282 นำย นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษทั เบต้ำ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

283 นำง อุลัยวรรณ บญุไพโรจน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อุลัยวรรณบพีอีำร์

284 นำย สำนนท ์ทองใหม่ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ชำญกุลเรด็โอ

285 นำงสำว ธดิำ มำชัยนำม บริษทั เบต้ำ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

286 นำย จีรกิตต์ิ ฟงัธรรม บริษทั เบต้ำ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

287 นำย สุทนิ ฉัตรไพบลูย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สุทนิวำไรตี 

288 นำย อ ำนำจ พทุธะนพรัตน์ สถำนีวทิยุอ ำนำจเรดิโอ 89

289 นำงสำว สมพร โชกระโทก หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ซีเอสทวัร์

290 นำย บรรธง ดำบส สถำนีวทิยุโขงเจียมเรดิโอ FM 94.75 MHz

291 นำย สุรศักด์ิ พึ่งธรรม โครงกำรรักษไ์ทยฯ

292 นำย ไพวลัย์ ค ำหำญ สหกรณ์ กำรเกษตร นำ เยีย จ ำกัด
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293 นำงสำว รัษฎวรรณ ศิริสะอำด maxmedia804 co.,Ltd

294 นำย บญุปลูก ปริุกรณ์ สถำนีวทิยุปลำยเสำเรดิโอ FM 106.00 MHz

295 นำงสำว อนัญญำ ปนัศิริ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์

296 นำย เลอศักด์ิ ศรีทำนันท์ สถำนีวทิยุคนไทยใจสำมัคคี FM 100.25 MHz

297 นำย อนันต์ เสือน้อย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เซอร์วสิเรดิโอ

298 นำงสำว ชนำพร เจริญผล สถำนีวทิยุกระจำยเสียงคนบำงบอ่ FM 101.25 MHz

299 นำย คุรุศักด์ิ ประพนัธำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คุรุศักด์ิเน็ตเวร์ิค

300 นำงสำว นงนภสั ฟกัข ำ บริษทั เจริญเคเบิ ลทวี ีจ ำกัด

301 นำย กำญธดิำภำ ฉิมพลี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กุดข้ำวปั้นธรุกิจบนัเทงิ

302 นำย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิ ลทวี ีจ ำกัด

303 นำย อัตรธณชัย เถำฉิม 102.75 MHz

304 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี สถำนีวทิยุนำนำชำติปทมุร่วมใจ FM 94.00 MHz

305 นำย อำวรณ์ อำจหำญ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เออำร์เจกรุ๊ปมีเดีย

306 นำย ชนธรรม ฉิมพลี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กุดข้ำวปั้นธรุกิจบนัเทงิ

307 นำย ภมูินทร์ วงค์ภธูร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พ.ีพ.ีพ.ีเจริญทรัพย์

308 นำง วงเดือน สุตัญตั งใจ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไมค์ทอง99 สถำนีวทิยุดอนยูง-ดงฟำ้หว่น FM 104.25 

MHz

309 นำงสำว สมหมำย โสดำจันทร์ สถำนีวทิยุ ล ำปลำยมำศ FM 98.50 MHz

310 เยำวณำ อำทติยำธรรม บริษทั ดนตรีสีสัน จ ำกัด

311 นำย สนทยำ ทจิะยัง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทจิะยังมีเดีย FM 95.00 MHz

312 นำย กิตต์ประพฒัน์ พรุิณห์ สถำนีวทิยุ ล ำปลำยมำศ FM 98.50 MHz

313 นำย สมภำศ ไฝ่ฝัน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ใฝ่ฝันสตูดิโอ

315 นำย ณัฐพล พระกระนวน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนจัง

316 นำย รังสรรค์ จันทร์กวกีูล บริษทั เจริญเคเบิ ลทวี ีจ ำกัด (คล่ืน 90.75)

317 นำย ถำวร เดชอุดม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น-จอย มีเดีย
318 นำย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิ ลทวี ีจ ำกัด (คล่ืน 106.75)

319 นำย ธนพล กำฬเนตร สถำนีวทิยุ Classis Radio 97.50 (รหสัสถำนี 07520266)

320 นำย โกมล เพชรค ำ เจ้ำของสถำนีวทิยุ

321 นำง พศิมัย สุขล  ำคณำ สถำนีวทิยุทอ้งถิ่นธำตุพนม
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322 นำย พลังธรรม ปรีชำวยั สถำนีวทิยุ เขำเหมนเรดิโอ

323 นำย สรศิษฎ ์ศรีกล่ินดี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทองพนัชั่ง อำร์ท

324 นำย สหคณำพลธ ์เมืองล้อม สถำนีวทิยุคนเมืองพร้ำว

325 นำย เกิดไชยยศ สิริโพธิว์งศ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนรักษดิ์น สถำนีวทิยุคนรักษดิ์น FM 89.25 MHz

326 นำง วนิิจ พทิกัษวรรณ สถำนีวิ่ทยุโพธิพ์ทิกัษเ์รดิโอ FM 88.75 MHz

327 สำวติรี สีนำม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เพื่อนใจเรดิโอ

328 นำย สุทศัน์ ศรีแก้ว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทุ่งกุลำสตูดิโอ

329 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ชมดำวเรดิโอเน็ตเวร์ิค

330 นำย ปฏพินัธ ์จันต๊ะนำเขต หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สมำย มีเดีย เรดิโอ สเตชั่น กรุ๊ป

331 นำย กัณณ์วตัร์ ตฤณรัตน

พนัธ์

บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

332 นำง ดลชนก ปิ่นรอด สถำนีวทิยุเพื่อกำรเรียนรู้ 98.50

333 นำง บญุช่วย เอียมชำวนำ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

334 นำงสำว วลัลภำ ค ำวงั บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

335 นำย ธนสิน คงยุทธ สถำนีวทิยุเสียงส่ือสำรประชำชน FM 96.00

336 นำงสำว วรำภรณ์ ประไพ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

337 นำย จรัส สุปญัญำ สถำนีวทิยFุM 96.0MHz คนรักเชียงแสน

338 นำงสำว สิริรักษ ์ตฤณรัตนพนัธ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

339 นำงสำว พอลำวณัย์ พบิลูย์ศักด์ิ

โสภน

โรงเรียนมัธยมตระกำรพชืผล

340 นำงสำว ศรวณีย์ สีจ ำปำ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

341 นำง บวัเขียว สมควร

342 นำง วำด วฒิุวรศิริ สถำนีวทิยุบมูเรดิโอเน็ทเวร์ิค

343 นำย บรูพำ โรจน์บญุถึง บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

344 นำย เกียรติชัย ก้องไกรพนัธุ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

345 นำย มงคล สังข์ศรี บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

346 ธรีะชัย ปนิตำมูล สถำนีวทิยุ 99 Mhz  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทอมเรดิโอ

347 นำย สุริยำ ประไพ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

348 นำย ปติิภำคย์ ปิ่นรอด วทิยำลัยเทคนิคล ำพนู

349 เจม สำยปญัญำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำยปญัญำเรคคอร์ดแอนด์สตูดิโอ
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350 นำย ภวูนำท รัตนโชติภญิญำ บริษทั เอส เอส ท ีเพชรบรูณ์ จ ำกัด

351 นำงสำว พศิลยำ บวัแก้ว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โสรยำเฟอร์ติไลเซอร์

352 นำย จรัญ รัตนโชติภญิญำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

353 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู สถำนีวทิยุคนรักดอยเต่ำ

354 นำย ณรงค์ชำญ วงศ์ริยะ สถำนีวทิยุ music line staion

355 นำย สมพร ศีลำบตุร สถำนีมะละกอ เอฟเอ็ม 92.25

356 นำย ปญัญำ สิงหน์ัน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ปญัญำโปรโมชั่น

357 นำย บญุตัน เสียงใส สถำนีวทิยุวดัปำกบอ่

358 นำย ณัฏฐพล แสนชมภู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เรดฮอดมีเดีย

359 บญุศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ

360 นำย อ ำนำจ จันทร์คง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ยอดชำยเรดิโอเรคคอร์ด(2012)

361 นำย สรรเพชญ มณีกรกำนต์ สถำนีวทิยุบำ้นสันติสุข หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอพ ีมีเดีย

362 นำงสำว อนงนำฏ บตุรดำ บริษทั ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด

363 นำงสำว ทพิวลัย์ เร่ิมพงษ์ หจก. หนองสระ เรดิโอ

364 นำย สมชำย ทพิย์พรชัย หจก. ดีเคท ีมีเดีย สถำนีวทิยุขุนด่ำน

365 นำย กิตติพนธ ์ทำ้วค ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป

366 นำย ธนิตศักด์ิ ธนะจริสพฒัน์ สถำนีวทิยุคล่ืนอ่ำวไทย FM 101.25 MHz

367 นำง พรธภิำ วชิัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด

368 นำย อ ำพล พชัรญำนนท์ สำธำรณะโอทอ้ปไทรโยค

369 นำงสำว หอมหมื่นลี  นำคมณี

นพเก้ำ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดีเจสัมพนัธ์

370 นำงสำว พณัณ์วรำ ทองเกิด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนโครำช เรดิโอ

371 นำย ชำญวทิยู ลำภเปรม สมำคมส่ือสำรมวลชนสัมพนัธจ์ักรชัยเพื่อควำมมั่นคง

372 อรัญชัย โบรำณรัตน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อรัญชัย เรดิโอ

373 นำย คุณสหคณำพลธ ์

เมืองล้อม

สถำนีวทิยุคนเมืองพร้ำว

374 ณัฐกร จองไพจิตรสกุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด จอมไพจิตรสกุล

375 คุณ ชวำลำ ชัยมีแรง สถำนีวทิยุจัตุรัส เรดิโอ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด จัตุรัสบรอดแคสติ ง
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376 คุณ วดำวรรค์ พงศ์นันทน์ สถำนีวทิยุคนใจใส FM 105.00 MHz

377 คุณ รังสรรค์ พงศ์พรีภทัร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พรีเวช

378 คุณ รังสรรค์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มวลชนสัมพนัธ ์ปำกช่อง

379 คุณ นวลจันทร์ หงษสู์ง หำ้งหุ้่นส่วนจ ำกัด สิริมงคลบำ้นและสวน

380 คุณ ประสงค์ ทองศรีสกุล สถำนีวทิยุมิว เรดิโอ

381 คุณ ธนิตศักด์ิ ธนัจริสพฒัน์ สถำนีวทิยุคล่ืนอ่ำวไทย

382 คุณ พรชิภำ วชิันดิษฐ -

383 คุณ บญุเทยีม กุหลำบ สถำนีวทิยุกระจำยเสียงฅนสระบรีุ 99.25MHz

384 คุณ ยุพนิ จันทร์ชุย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นักบญุขุนเขำ

385 คุณ ดวงตำ เพง็ลุย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีสรรเพชร เรดิโอ

386 คุณ สัมพนัธ ์เจียงวงศ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ยำใจ เรดิโอ

387 คุณ โชคชัย ชนะบรูณำศักด์ิ สถำนีวทิยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz อ.ทำ่ม่วง จ.กำญจนบรีุ

388 คุณ เรณู นุชนิยม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เรณูพำณิชย์

389 คุณ มงคล อ้อนอุบล สถำนีวทิยุฮอทเรดิโอ คล่ืน 90.50 MHz

390 คุณ วริิยะ สุวชิำโน หำ้งหุ้นส่วน บรอดแคสท ์ดีไอวำย

391 คุณ ศำสตรำ บรุำณศรี สถำนีวทิยุบำ้นเรำหนองบญุมำก FM 96.50 MHz

392 คุณ สถิตย์ จ ำเริญทพิย์ หำ้งหุ้นส่วน เอ็กซ์-อำย เรดิโอ

393 คุณ สมเกียรติ วรีะวฒัน์โสภณหำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ชุมแสงเรดิโอกรุ๊ป

394 คุณ เจษฎำ คำมพนิิจ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นักบญุขุนเขำ

395 คุณ ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สิบตระกูล เรดิโอ

396 คุณ อัฐำกร สมัถชัย สถำนีวทิยุบำ้นเล่ำสัมพนัธ์

397 คุณ เฉวยีง มันตะสูตร สถำนีวทิยุกงไกรลำส เรดิโอ

398 คุณ ชลธ ีมันตะสูตร สถำนีวทิยุสำมง่ำมเรดิโอ

399 คุณ อัครณชัย เถำฉิม 102.75 MHz

400 คุณ ศิขวำณิชย์ คิดดี สถำนีวทิยุพฒันำชุมชนคนรักถิ่นอ ำเภอปง จังหวดัพะเยำ

401 คุณ ชำญชัย อินททลู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ฟำ้ใหญ่ พฒันำเรดิโอ

402 คุณ สุรใจ มณีจักร สถำนีวทิยุบำ้นเล่ำสัมพนัธ์

403 คุณ สนชัย สมบรูณ์ 98.25 MHz.

404 คุณ มำลี ศรีจันทร์อ่อน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มำลีเรดิโอ 2017

405 คุณ บริษทั สบนังำ 2555 โลจิสติกส์ จ ำกัดบริษทั สบนังำ 2555 โลจิสติกส์ จ ำกัด
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406 คุณ พชิิต สุทธศำสตร สถำนีวทิยุ แสงสวรรค์ เรดิโอ

407 คุณ จรินทร์ เจิมเกำะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด น่ำนฟำ้ย่ำโม

408 คุณ สมนึก วรวงศ์วฒันะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มิตรสัมพนัธ ์เรดิโอ

409 คุณ ประยูร วรวงศ์วฒันะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วงัตะวนั เรดิโอ และสมำคมวชิำชีพวทิยุโทรทศัน์ภำค

ประชำชน

410 คุณ ยรรยง วพิธิกำญจน์ วงัพกิุลสัมพนัธ ์(หจก.วทิยุเสียงของประชำชน)

411 คุณ ไร่อ้อยเรดิโอ

412 คุณ พชัมน จันทร์แสง วทิยุ่ชอนไพรเรดิโอ (หจก. แสงอรุณทมีมีเดีย 2012)

413 คุณ นวรัตน์ อำรีสรรค์ หจก. สตูดิโอเฮ้ำส์พมิำย

414 คุณ ธำนินทร์ ภกัดีศิริวงษ์ สถำนีวทิยุหนองบวับำนเรดิโอ FM 99 MHz

415 คุณ ภธัรวดี บงัสันเทยีะ สถำนีวทิยุหนองบวับำนเรดิโอ FM 99 MHz

416 คุณ สุภำพร วรรณก้อน สถำนีวทิยุปคูำเรดิโอ FM 99.00 MHz

417 คุณ พรวรัชญ์ สุนทวงศ์ สถำนีวทิยุสยำมเรดิโอ FM 102.25 MHz

418 คุณ ทองค ำ ภมูิภำค ประชำชนทั่วไป

419 คุณ ปญัจะ แก้วนำทม ประชำชนทั่วไป

420 คุณ ทองเล่ียน เพยีจันทร์อุบ ประชำชนทั่วไป

421 คุณ อุดร ขจรพบ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ลูกทุ่งบำ้นดอนเรดิโอ

422 คุณ นิยม สำรพนัธ์ ประชำชนทั่วไป

423 คุณ ผัน แสนปำง กลุ่มคนสถำนีวทิยุส่ือสำรมวลชนคนดอนปู่ตำ

424 คุณ เซ่ง นำกอก สถำนีวทิยุส่ือสำรมวลชนคนดอนปู่ตำ

425 คุณ ทองใบ นำกอก กลุ่มคนสถำนีวทิยุส่ือสำรมวลชนคนดอนปู่ตำ

426 คุณ ชนำธนิำถ แก้วปญัญำ กลุ่มคนสถำนีวทิยุส่ือสำรมวลชนคนดอนปู่ตำ

427 คุณ จุฑำทพิย์ สุทธธิรรม กลุ่มคนสถำนีวทิยุส่ือสำรมวลชนคนดอนปู่ตำ

428 คุณ วเิศษ กองนำคู สถำนีวทิยุ วเิศษซำวด์ เรดิโอ

429 คุณ อำรย์ สิมสินธุ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ผำขำวเรดิโอ

430 คุณ ปรำณี สิมสินธุ์ สถำนีวทิยุ ผำขำวเรดิโอ

431 คุณ สมมุติ เพยีรกำร ประชำชนทั่วไป

432 คุณ รณฤทธิ ์เพยีจันทร์อุบ ประชำชนทั่วไป

433 คุณ วรีะศักด์ิ ญำติสังกัด สถำนีวทิยุ คนไทบำ้น

434 คุณ อนุชำ เพยีจันทร์อุบ ประชำชนทั่วไป
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435 คุณ ถนอมจิตร ภมูิภำค ประชำชนทั่วไป

436 คุณ พระครูสิริธรรมวดี สถำนีวทิยุ ธรรมสวำ่งใจ

437 คุณ วรรณประภำ สีหำสุข ประชำชนทั่วไป

438 คุณ ศิริจันทร์ ลุ่มมำตย์ สถำนีวทิยุ คนวงัยำว เรดิโอ

439 คุณ ปำณิศรำ จุนทวเิทศ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไตรภมูิเอ็นเตอร์เทนเม้นต์

440 คุณ พวนันำ สุธน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำวส่ำโปรโมชั่น แอนด์เรคคอร์ด

441 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข์สถำนีวทิยุพรัสรรค์เรดิโอ

442 คุณ รุณภพ เพยีจันทร์อุบ ประชำชนทั่วไป

443 คุณ หกั สำรพนัธุ์ ประชำชนทั่วไป

444 คุณ นำยพรเทพำ วงแหวน สถำนีวทิยุ เน็กซ์ สเตชั่น (รำมรำชนิเวศน์)

445 คุณ จิรำรัฎฐ์ บญุนัก สถำนีวทิยุ เวยีงกุมกำม 97.0 MHz 12520216

446 คุณ จตุพร สุขสถิตย์ สถำนีวทิยุ พปินูเรดิโอ FM 99.75 MHz และ104.75 MHz

447 คุณ อัญชิสำ สุมล สถำนีวทิยุ ควนัพลองเรดิโอ FM 107.50 MHz

448 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบนิ บริษทั บี.พ.ีพ ีเรดิโอ จ ำกัด

449 คุณ ณัฎฐชัย ปญัญำทรง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด จีเอชพ ีแอดเวอร์ทชิเม้นท์

450 คุณ ประภำศรี มูลลี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ลิลล่ี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

451 คุณ ธวชั ไชยวงค์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บซีรเอ็มมีเดีย

452 คุณ กันยำรัตน์ นำมสวสัด์ิ สถำนีวทิยุ ก้องนำมศิลป์

453 คุณ สุภำพร กั วพทิกัษ์ บริษทั สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จ ำกัด

454 คุณ สุวรรณ สำยค ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อน้อย พำณิชย์

455 คุณ เจริญพส รวมธรรม หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อน้อย พำณิชย์

456 คุณ เทยีน แผลงฤทธิ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อน้อย พำณิชย์

457 คุณ ณีรนุช หรัิญญ์กนก สถำนีวทิยุสหกรณ์กำรเกษตร สันปำ่ตอง จ ำกัด

458 คุณ โชคดี รัชชะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ

459 คุณ ไชยยศ สุญทกุข์ สถำนีวทิยุ Happy Radio พทัยำ

460 คุณ สมบติั มงคลทวสิีน วทิยุชุมชนคนสหกรณ์

461 คุณ สุเชษฐ์ ค ำลือ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.พ.ีเอ็น วำไรตี  มีเดีย 0818853321

462 คุณ กนกพร กุดไธสง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กนกพรมีเดีย

463 คุณ อนุสรณ์ สุมำทร วทิยุธรุกิจ

464 คุณ อัครชัย เดชมูล สถำนีวทิยุกวเีอฟ.เอ็ม 100.5
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465 คุณ เกษมสันต์ ฤทธิต์ำ สมำคมผุ้ประกอบกำรวทิยุกระจำยเสียงวทิยุโทรทศั

466 คุณ กัมปนำท ภมูิล ำนันท์

467 คุณ พณัภชั  มง มำตร  สถำนีวทิยุ อสมท  น่ำน

468 คุณ ชนิดำภำ ทำตะนี

469 คุณ วริิทธิพ์ล  หรัิญ รัตน์  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนมักไมค์มีเดีย

470 คุณ ณัฏฐินี แสนค ำ

471 นำงสำว ธญัำนุสร หงัเพชร สถำนีวทิยุลูกทุ่งไทยบ ำเหน็จ

472 นำงสำว พศิมัย ภชูนะศรี สถำนีวทิยุชุมชนคนกระนวน

473 นำงสำว ฐิติกำญจน์ ชูลีรักษ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอฟเอ็มสุรำษฎร์ธำนี

474 นำย สุกิจ โกเศส หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำยกิจรุ่งโรจน์
475 นำย บญุช่วย งำมดี สถำนีวทิยFุM 98.50 MHz ล ำปลำยมำศ

476 นำย สมปอง เมืองกลำง สถำนีวทิยFุM 98.50 MHz ล ำปลำยมำศ

477 นำย วธัน แพนดี สถำนีวทิยFุM 98.50 MHz ล ำปลำยมำศ

478 นำย ธนพล กัณฑสังข์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ฮิวแมนเรดิโอ

479 นำย สำยัณห ์ปรงแก้ว สถำนีวทิยุไฟรเวอส เรดิโอ

480 นำง นงครำญ รุ่งตรำนนท์ บริษทั กรีนโซนไฮแลนด์ จ ำกัด

481 นำง ปณุณดำ คุนมำก หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ซันนี่มีเดีย กรุ๊ป

นำง นวลจันทร์ ศรีสุข หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 75 โปรโมชั่น

คนึง เปรมสมบติั ไฟวส์ตำร์เวป็ เรดิโอ

ประจักษ ์ติยะวงค์ สถำนีวทิยุ ฅนแม่ฮ่องสอน 

FM 89.50 MHz

นำย ประยูร ยลอุดม สถำนีวทิยุกระจำยเสียง 

ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ

 FM 92.25 MHz

อพชัชำ ธนรุจิววิรรธน์ ผู้ฟงัรำยกำร

นำงสำว มำลินี อภรัิกษธ์ำมภำกุล สถำนีวทิยุดิจิตอลท1ู06.75 MHz

นำย อภชิำติ แสงสวำ่ง สถำนีวทิยุธรุกิจบุ่งเรดิโอ 

90.75 MHz

นำง อ ำภำ โพธิ ภำคประชำชน

นำย เจริญ ปงลังกำ สถำนีพพีเีอส เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

นำย ประกฤต ภู่พสิิฐ สถำนีพพีเีอส เรดิโอ

นำย อนิรุทธ ์ทลุไธสง สถำนีวทิยุกระจำยเสียงลิ งค์

ไทยแลนด์

นำย ภวูนัตถ์ มหำสุวรีะชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz

นำย กร กือใจ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แสนยำวชิัย

 อิเลคทริค

ชวลิต ศิริทรัพย์ สถำนีวทิยุ พ.ีดี บรอดแคสติ ง 

เชียงใหม่

นำย นิพนัธ ์ทพิย์แก้ว สถำนีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ

นำย รัตน์ติกรณ์ เวชสุค ำ สถำนีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ

นำย สตญำ สินธสัุย สถำนีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ

ไพโรจน์ เงอเลอะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โรจนศิลป ์มีเดีย กรุ๊ป

เที่ยง โพธิช์ืน ปรำสำทเรดิโอ 98.25

นำย อรุณชัย พมุเสน นักจัดรำยกำรวทิยุ

นำงสำว เอื อมเดือน สมำนมิตร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสียงจะนะ

นำงสำว สุขนิตย์ วทิยำภรัิกษ์ สถำนีวทิยุกระจำยเสียง 

ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz

นำย พลเดช คงยอด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คล่่ืนฮิต

ทอ๊ปไทย จ ำกัด สถำนีวทิยุ

กรีนเวฟ fm 101.25 MHz

ไวพจน์ อ่อยปยุ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นำทำมเรดิโอ

นำง สุชำดำ แสงวเิศษ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นำทำมเรดิโอ

นำย สมปอง ทองดี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นำทำมเรดิโอ

นำง นวลจันทร์ มูลมณี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นำทำมเรดิโอ

บวับำล หมอปำ่ บริษทัแสนสุขวชิั่น จ ำกัด

ลัดดำ พลบตุร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทุ่งสำมแทง่ 

เรดิโอ

ณัฐพสิิฐ เจริญภรีวสิิฐ ฟำร์เมอร์ เรดิโอ

นำง พองพยอม จิตรคง สถำนีวทิยุคล่ืนวฒันธรรมอีสำน

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

นำย วชิัย เฉลิมร ำพงึวงษ์ สถำนีวทิยุเอฟเอ้มบำ้นหวันำ 

90.25

ประกำศิต พวงนำค หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดพรหมศิลป์

นำงสำว สุชญำ โคตรชมภู สถำนีวทิยุบำ้นผือ

นำย ชัยสิทธิ ์ไชยมำ สถำนีวทิยุแมสเรดิโอ

นำงสำว กัญญ์ณณัฏฐ์ เพง็อิ่ม สถำนีวทิยุซันนี่เรดิโอ

นำย พจนธรรม สุภเร สถำนีวทิยุโมเดิร์นเวฟ สถำนีวทิยุ

กรีนเรดิโอ

นำย ววิฒัน์ หนูมำก สถำนีวทิยุกระจำยเสียงชุมชน

สวนปำ่หว้ยพดู

นำงสำว นิพชิฌพพ์ร เปน็สบำย โครงกำรรักษไ์ทย

นำง อภสิรำ บตุรธรรมมำ วทิยุคนเกษตร 98.25 MHz 

นำง จิติยำ ปรำงนวน สถำนีวทิยุขุขันธ ์เรดิโอ 

96.25 MHz

นำย อ ำนวย กุค ำรักษ์ วทิยุคนเกษตร 106.75

นำย กิตติพงษ ์สมควร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม

 แอนด์ บรอดคำสท์
นำย ทรงศักด์ิ บญุตำ สถำนีวทิยุขุขันเรดิโอ

นำย สุชำติ ระก ำ วทิยุคนเกษตร

สมใจ ซ ำฮกตัน สถำนีวทิยุคนรัก ปทมุและสถำนี

วทิยุรวมพลคนข่ำวชำวอยุธยำ

นำงสำว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษทั บำ้นสุขภำพดีเรดิโอ จ ำกัด 

90.75 MHz
นำย ดวงจันทร์ ชำวนำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พำชื่นเรดิโอ

นำย สำมำรถ ศรีชมภู สถำนีวทิยุอ ำเภอโคกส ำโรง

นำง ทองจันทร์ สีงำม กลุ่มประกอบกำรวทิยุภมูิภำค

นำง อินทร์ปอน สำระค ำ กลุ่มประกอบกำรวทิยุภมูิภำค

นำย สมร สีงำม กลุ่มประกอบกำรวทิยุภมูิภำค

อุไร อินทร์เดน บริษทั ไทยประกันชีวติ จ ำกัด 

(มหำชน)

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

ร ำไพ นุกำดรัมย์

นำย ณรงค์ วนัยงค์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พทิกัษ ์เอ็นจอย

นำงสำว กิ่งดำว บ ำรุงชำติ ห้่ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นครกำหลง

ธรุกิจโฆษณำ

นำง กรณิศ ไพกุมกัณฑ์ สถำนีวทิยุลำนนำเรดิโอ

นำงสำว วชิัชุฎำ วชิำเถิน สถำนีวทิยุประชำชนแม่ตืนศรีวชิัย 

สถำนีวทิยุคนรักษด์อย

วริทธิ ์ธนรุจิววิรรธน์ ผู้ฟงัรำยกำร

นำย วทิยำ ใจสอำด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อินทร์บรีุ มีเดีย

เอนก แก้วมำลำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เม็งกำโตเรดิโอ

นำย อุดม เสิดผำด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนค ำพอุง

นำงสำว อณัญญำ ปนัศิริ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม

 แอนด์ บรอดคำสท์

นำย พฒันำ พฒันต่อตระกูล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ออเรนจ์ เรดิโอ

นำย ประทปี ทศันียำภรณ์ สถำนีวทิยุก้ำวหน้ำเรดิโอ

96.25 MHz

นำย ประไพ ไกรษี สถำนี่วทิยุรวมใจไทยน  ำเกลียง 

103.25 MHz

นำย จิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ดีเจ สถำนีคนเมืองล้ำนนำ 

อธชิำ ปนัโน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อธชิำเรดิโอ 

แอนด์ ทรำเวล

นำง ธญัำลัย ชูเลิศ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทุ่งเศรษฐี 

แอ๊ดเวอไทซ่ิง

นำย มำนิต จันทธรณ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อิสำนมวลชน

นำง พชัรินทร์ แก้วมำลำ 17 หมู่ 4 ต.ปำ่ตำล อ.ขุนตำล 

จ.เชียงรำย 57340

นำย อุทศิ บตุรธรรมศำ สถำนีวทิยุคนเกษตรกร

นำย ณัฐพล ทบัทอง คล่ืนร่วมคิดสร้ำงสรรค์ สำรพนั

ข่ำวสำร บริกำรชุมชน FM 95.25 MHz

นำย เทพมำตรี พวงจ ำปำ สถำนีวทิยุทอ้งถิ่นไทยกันทรำรมย์

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
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นำย วชิิต กันสำย สถำนีวทิยุคนหญ้ำปล้อง

รัตนำ จีอำทติย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงรัตน์ 

มีเดีย กรุ๊ป

นำย สุวทิย์ ทองบอ่ สถำนนีวทิยุคนก้ำวหน้ำ

นำง วรินทร วฒันพงศศิริกุล กลุ่มรักเชียงใหม่ 51

นำย สวรรค์ปวร์ี วงศ์หลวง สถำนีวทิยุรวมใจไทยพยุห์

นำย ไหม ยืนยง สถำนีวทิยุบำ้นโนนลำน

นำง พทัธนันท ์ศิลำชัย สถำนีวทิยุวอิำร์สปอตเรดิโอ

นำย พเิชฏฐ์ อุทธงั หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด แม่แตงมีเดีย

แอนด์เน็ตเวร์ิค

นำงสำว รัตนำภรณ์ บตุรธรรมมำ วทิยุคนเกษตรกร 106.75 MHz

นำง รวริรณ์ ศิริเลิศวมิล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ศักด์ิชำย

 เรดิโอ สเตชั่น

นำย สรวง รติกรธนประยูร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รติกรเรดิโอ

นำงสำว หทยัทพิย์ งำมอยู่ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไรไซต์เรดิโอ

นำงสำว รัตติกำล แก้วบญุมี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทอีำร์เอมีเดีย

เรดิโอ

นำย วชิญะ พวงทอง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง 

ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 

สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ดิณห ์วฒันพทิกัษก์ุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย วรุต พลูภงูำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว ณัฐหทยั พลูภงูำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว สุร่ิรัตน์ จันทร์แดง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว ทองแดง เสำร์ทอง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย เจริญ ไพรศรี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ค ำปอน แย้มสรวล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง ชญำณนันท ์จันทร์เพชร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง นงรักษณ์ บญุศรี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง รักชำติ แย้มสรวล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

นำย ประมวล บญุศรี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ประสิทธิ ์ธำนีรัตน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

ศุภกร สินธนำนิธิ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย สมอำจ แย้มจะบก หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง ปำนิธสำ ตู้ทรัพย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย เกียติศักด์ิ พหลภติโย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย นิโรธ โชค หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

อ ำพนัธ ์พมิพลิำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว กนพร กุดไธสง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ถนอม บญุเพช็ร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

วนัดี จ ำนงค์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ยอดชำย อิทบษุย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ประสิทธิ ์วรุิณพนัธ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

อ ำไพ อุทยัมำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง เฉล่ียว สำยจันทร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย กรวชิญ์ มีเดช หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย เผย กั วมำลำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย กิตติธชั ภธูนะโภคิน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย กิตติพนธิ ์ทำ้วค ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ชม เทพสุรินทร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง หนึ่งฤทยั บญุเพช็ร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว กฤษภนดำ ญัตติณรงค์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว พรพมิล วรุิฬรัตน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย นิรันดร์ กิติรำช หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ค ำฝ่ัน วรรณสินธ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ธรียุทธ วฒันธรีวฒิุ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย อุดม กันต้ะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย เกียรติศักด์ิ ใจตรง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย บญุมำ สุตะคำน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

นำย พสิิษฐ์ เวยีงสมศรี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว สิริลักษณ์ บญุประสำร หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย สุชำติ พรหมธรีเดช หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว ยุพนิ ยอดรักษ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย บญุยืน สวนพลู หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง เลิศลักษณ์ ใบค ำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ชัยณรงค์ องอำจ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย พนิิจ ภขูำว หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง อำรี รอดเกิด เดิมโรย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ณัฐพงษ ์ลินลำด หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย พรีธชั คณะรัฐ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ปรีชำ พลเขตกิจ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ช ำนำญ พลูฉนวน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ชัชวำลย์ เอียกำนำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ทศันะ เจือจำน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย โกมล จิรัฐติกำลนนท์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

สรดิษฎ ์ศรีกล่ินดี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ภรำดร จำรุพนัธ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย ปณัณพฒัน์ บวรเมธำธนพงศ์หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง ประนอม วรรณสินธ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ
นำย บญุปลื ม หำญณรงค์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง รุ้งทอง กอกวงัใน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำงสำว ฐำณิศร์ ถิระสำโรช หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย สำยันต์ ปวณีำภรณ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำง อรพนัธ ์คุณเศษ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

นำย บญุเรือง คุณเศษ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สำนสัมพนัธ ์เรดิโอ

ชำญวทิย์ สนธเิจริญ

วำยุภคั ค ำจันทร์ สถำนีวทิยุคล่ืนดีศรีประดู่ 96.50

นำง สุรรัตน์ บญุประสำร สถำนีวทิยุสมูทคิต

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

นำย เอกธนัช สันทรำย สถำนีวทิยุออลสไตล์สเตชั่น 

103.0 MHz รหสัสถำนี 12520261

นำย สุรสิทธ ิสวญิญำณกทรัพยห์ำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วทิยุสนับสนุน

ธรุกิจชุมชน

ณัฐวดี ทวทีอง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  สุรำษฎร์

สินทรัพย์ธรุกิจ

อุไร อิกษรวรรณ

นำง อ่อนอรุณ สุรัตน์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดับเบิ ลกำย

 มีเดีย

อุทยั สุรัตน์

นำย ชำตรี ภำคส ำโรง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สะแกรำช

สัมพนัธม์ีเดีย

นำงสำว นันริฌำญ์ ภกัดี หำ้งหุ้่่นส่วนจ ำกัด เกษตรสิน

สีมำ

นำงสำว พณัญ์มิตำ พุ่มธนำนพรักษห์ำ้งหุ้นส่่วนจ ำกัด สวทีเวฟ เรดิโอ

นำย รัตนจรินทร์ จิตตนำ สถำนีวทิยุ FM 104 เชียงค ำ เรดิโอ

นำงสำว นันทณ์ภสัร์ โพธิก์ล่ิน สถำนีวทิยุทุ่งสวรรค์ เรดิโอ

นำย มยุรำช บตุรธรรมำ สถำนีวทิยุคนเกษตร 98.25 MHz

นำง บรูณ์ภำคย์ ภมูิโภคพฒัน์ สถำนีวทิยุมิตรภำพกูยลำว

 FM 88.75 MHz อ.หว้ยทบัทนั

นำย

เสน่ห ์แสนค ำ

สถำนีวทิยุทุ่่องถิ่นไทย 

FM 96.25 MHz อ. รำษไีศล

นำย

อุดร วเิศษชำติ

สถำนีวทิยุเพื่อนเกษตร

 FM 91.25 MHz อ.หว้ยทบัทนั

นำย

เนตร ขันค ำ

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด มหำเฮง

 โปรโมชั่น

นำง บงัอร  ชูติธวชั หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดีดี เรดิโอ

นำย พนัธมิตร สุนี สถำนีวทิยุธรุกิจ

นำงสำว

จิรนันท ์จันทวงษ์

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 24 เรดิโอ 

(สถำนีวทิยุคนรำกหญ้ำ เชียงรำย)

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

นำย เอกชัย เทยีมสีฟำ้ สถำนีวทิยุ

นำง รอฝีอ๊ะ  หมำนหล๊ะ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นกเขำ เรดิโอ

นำย นคร พนัประสิทธิ์ พญำแลเรดิโอ fm 100.75 MHz

นำย สมศรี ค ำคูณ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เรดิโอ โครำช 7 รหสัสถำนี 05520128

นำย สมควร รำษี สถำนีวทิยุ SUNSHINE RADIO  FM.100 MHz

นำย ไชยำ จรทะผำ สถำนีวทิยุเมืองหมอแคนแก่นนคร

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พชั

รินทร์เรดิโอ 98.25 

MHz

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พชัรินทร์เรดิโอ 

98.25 MHz

482 คุณ รัตนภรณ์  ตันตระพพิฒัน์สถำนีวทิยุบำ้นสันทรำยใหม่ Pink Radio เหน็ด้วย, หำกในทำงปฏบิติัจริง สำมำรถแบง่ระดับและวทิยุก ำลังส่งต่ ำยังสำมำรถ

ออกอำกำศได้ในระยะที่เหมำะสมตำมสมควร ก็เหน็ด้วยค่ะ

483 คุณ พมิพพ์รรณ ปญัญำตำวงค์เทศบำลต ำบลทุ่งหวัช้ำง เหน็ด้วย เนื่องจำกกรณีเกิดภยัพบิติัหรือมีเหตุฉุกเฉินไม่คำดคิด และเพื่อไม่ใหส้ถำนีวทิยุ

หยุดชะงัก จึงเหน็ด้วยกับกำรอนุญำตใหบ้คุคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่ำนควำมถี่ แต่ต้อง

ไม่รบกวนกำรใช้ประโยชน์ของผู้รับใบอนุญำต และเพื่อใหร้ำยกำรวทิยุยังด ำเนินรำยกำร

ต่อไปได้ และผู้ฟงัสำมำรถรับฟงัข่ำวสำรได้ต่อเนื่องเหมือนเดิม

484 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สมำคมกิจกำรวทิยุกระจำยเสียงทอ้งถิ่นอุบลรำชธำนี เหน็ด้วย, กำรแบง่กำรอนุญำตมีควำมเหมำะสมดีแล้ว แต่ไม่ควรมำท ำในเวลำกำรเกิด

วกิฤตของประเทศ เปน็กำรซ  ำเติมวชิำชีพและประชำชน

485 คุณ พงษพ์นุธ ์กุมหำชัย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงรำยเรดิโอ เหน็ด้วย เนื่องจำกเปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล

486 คุณ นรินทร พลูทรัพย์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คนรักแม่แวนเรดิโอ

487 คุณ พงษพ์นุธ ์กุมหำชัย หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงรำยเรดิโอ

488 นำย นำยอรรถนนท ก๋ำบตุร สถำนีวทิย จี เอฟ เอ็ม 99 โปง่บวับำน

489 นำย เจษฎำพงษ ์ฉวชีำต สมำคมวชิำชีพวทิยุ-โทรทศัน์ภำคประชำชนเชียงใหม่

490 คุณ สุรพนัธุ ์อินโอภำส

491 คุณ นิคม รักขันแสง สถำนีวทิยุ 105.0 MHZ โกสุมพสัิย

492 คุณ ภคัพล ทบัทมิทอง วทิยุประชำคมระยอง

493 คุณ นิคม รักขันแสง สถำนีวทิยุ 105.0 MHZ โกสุมพสัิย

494 คุณ ภคัพล ทบัทมิทอง วทิยุประชำคมระยอง

495 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชำชน

496 คุณ เบญญำภำ มณีคุณ

ไม่เหน็ด้วย

เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน
หมวด ๑ บททั่วไป (ข้อ ๔ - ข้อ ๕) ว่ำด้วยคลื่นควำมถ่ีที่มีกำรพิจำรณำอนุญำต   

และกำรแบง่ระดับใบอนุญำต ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรปุผลการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ (รา่ง) ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีส่ าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสยีง พ.ศ. … ระหวา่งวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

497 คุณ อรุณพร เจือละออ

498 คุณ นิคม รักขันแสง สถำนีวทิยุ 105.0 MHZ โกสุมพสัิย

499 คุณ วรีชำติ บริษทั สันติภำพมีเดีย จ ำกัด ทวีอีีสำนบำ้นเฮำ

500 นำง วำรียำ อับดุล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อิสร๊อพ

501 คุณ เกริกเกษม อรุณบญุมำศ สถำนีวทิยุอิสำนเรดิโอ fm 96.50 MHz

502 คุณ สุรเดช ร่มศรี วทิยุศึกษำและวฒันธรรม FM91MHZ. (วทิยุเทคโนโลยีร้อยเอ็ด)

503 คุณ สมพงษ์  อินทร์มำ สือรักอุทยั

504 คุณ วำสนำ ทรัพย์ธ ำรงค์ ประชำชน

505 คุณ ขจรศักด์ิ จิตหำญ สถำนีวทิยุกระจำยเสียง934

506 คุณ ศรีนวล ค ำประเสริฐ สถำนีวทิยุคนเมืองล้ำนนำเรดิโอ

507 คุณ กฤษฎำ ลิมปพทัธ์

508 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพนัธ์

509 คุณ สมนึก เดวเีลำะ วทิยุศึกษำและศิลปวฒันธรรม

510 คุณ ไพบลูณ์ ย้อยหยด ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟำ้ วทิยำลัยวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยรังสิต

511 คุณ เสกสิทธิ ์ค ำบำง

512 คุณ วสุรมย์ สุริยะวงศ์ ประชำชน

513 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย์ มส.

514 คุณ สรำวฒิุ ปญัยำง กลุ่มคนศึกษำจังหวดัสุโขทยั

515 คุณ เปรมินทร์ ศรีบวัเอี่ยม บริษทั มำณำมิณทร์ เวย์ จ ำกัด มีประมูลเพื่ออะไร งง

เหน็ด้วย



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

1 คุณ อภิชาติ ปิงเมือง ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย 

ข้อ 6 ควรมีประเภทสาธารณะและธุรกิจ ข้อ 7 ใบอนุญาตควรมีอายุ 15 ปี

2 คุณ โชคชัย รินชะ บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน)

ไม่เห็นด้วย เพราะประเภทสาธารณะและชุมชนต้องมีที่มารายได้ให้ชัดเจน ไม่ควรมีรายได้จาก

โฆษณา เพราะจะไม่เป็นธรรมกับประเภทบริการธุรกิจ ที่ต้องเสียค่าประมูลคลื่น และในส่วน

ใบอนุญาตนั้นเห็นว่าน้อยเกินไป ควรจะ ๑๐ ปี

3 คุณ บัญชา เหมืองหม้อ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

1. ประเภท ธุรกิจ ในท้องถิ่นต่างจังหวัด ยังมีการพึ่งพาอาศัยสื่อวิทยุจากองค์กรส่วนราชการ 

มูลนิธิ ชุมชน ชาวบ้าน เพราะสถานีที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทั้งผู้ดําเนินรายการ เนื้อหา รูปแบบ

รายการได้รับความนิยมจากคนฟัง การทําธุรกิจและบริการสาธารณะ ชุมชนไม่สามารถแยกจาก

กันได้ชัดเจน 

2. อายุใบอนุญาต 7 ปี น้อยเกินไป ควรจะ 10 ปี เพื่อให้การดําเนินงานที่คุ้มค่า  

3. ควรจะกําหนดมาตรการเยี่ยวยา หรือช่องทางหยุดดําเนินการระหว่างทาง หากธุรกิจที่

ดําเนินงานจากต้นทุนการประมูล ผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ การระบาดของโรค มีผลต่อ

การทําธุรกิจโดยตรงแบบเลี่ยงไม่ได้

4 คุณ จุรีย์พร สานตา ประชาชน ไม่เห็นด้วย

ในการกําหนดประเภทใบอนุญาตนั้น ควรจะมีพิจารณาระยะเวลาในการอนุญาตที่เหมาะสม เช่น 

สามารถอนุญาตเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่สามารถพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานขอแต่

ละคลื่นที่ได้รับอนุญาตแต่ช่วงเวลา 5 ปี เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่ หาก

ไม่ก็สามารถขอคนืคลื่นได้ เป็นต้น และการแบ่ง ประเภท ในความเป็นจริง ไม่มีวิทยุคลื่นไหนที่จะ

สามารถทําธุรกิจอย่างเดียวได้ 100 %และวิทยุคลื่นไหนที่จะบริการประชาชนไดเแบบ 100% 

เพราะฉะนั้น ประเภทของใบอนุญาตควรมีประเภทธุรกิจและบริการประชาชนด้วย

5 คุณ เอกนุพงศ์ สมศักดิ์ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

ในข้อที่6 (ข้อ4ในร่างผิด) ใบอนุญาตควรมี 4 ประเภท 1. บริการชุมชน 2. บริการสาธารณะ 3. 

บริการธุรกิจ 4. บริการสาธารณะและธุรกิจ  ในข้อที่ 7 (ข้อที่5ในร่างผิด) ใบอนุญาตก็ควรมีอายุที่

15ปีหรือเกินกว่า จึงจะเหมาะสมในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด  คณะกรรมการชุดใหม่ควร

กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

6 คุณ ทวิชา เครื่องกําแหง ไม่เห็นด้วย

ใบอนุญาตน่าจะมี 4 ประเภท คือ  1. บริการชุมชน 2. บริการสาธารณะ 3. บริการธุรกิจ 4. 

บริการสาธารณะและธุรกิจ  และใบอนุญาตควรมีอายุที่ 15 ปี จึงจะเหมาะสมในสถานการณ์ที่

เศรษฐกิจตกต่ําใน ช่วงโรคระบาดของโควิด-19 ควรกําหนดวิธีการคืนใบอนุญาตด้วย

7 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน ไม่เห็นด้วย

ข้อ 6 (ข้อ4)  ใบอนุญาตควรมี  4 ประเภท  1. บริการชุมชน  2. บริการสาธารณะ  3. บริการธุรกิจ  4.

 บริการสาธารณะและธุรกิจ  และใบอนุญาตควรมีอายุ  15-20 ปี  จึงเหมาะสม ในสถานการณ์เศรษ

กิจและโรคระบาดในปัจจุบัน  และควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  พร้อมกับแนวทางการขอ

ยกเลิกใบอนุญาต สําหรับผู้ประกอบการ 

8 คุณ สุรีย์ เชื้อบุญมี ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

ควรเพิ่มประเภทเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทกึ่งธุรกิจ, ควรมีระยะเวลา 15 ปี เนื่องจาก 7 ปี

จะมีระยะเวลาที่สั้นไป เพราะการลงทุนดําเนินการจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆมาก เห็นควรเป็นระยะเวลา

 15 ปี

9 คุณ วิชาญ  มีมา ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

ควรมีประเภทที่  4 และควรใช้เวลา 30

10 คุณ นุศราภรณ์ รอดเที่ยง ประชาชน ไม่เห็นด้วย

จากข้อ 6 (ข้อ 4 ในร่างผิด) เสนอให้ควรมีใบอนุญาต 4 ประเภท คือ 1. บริการชุมชน 2. บริการ

สาธารณะ 3. บริการธุรกิจ 4. บริการสาธารณะและธุรกิจ จากข้อ 7 (ข้อ5 ในร่างผิด) ใบอนุญาต

ควรจะมีอายุ 10-15 ปี เพราะช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําจากโรคระบาดโควิด-19  การลงทุน

ระยะยาวน่าจะเหมาะสมกว่า แต่หากได้รับการอนุญาตแล้วประสบภาวะขาดทุน ก็สามารถขอคืน

ใบอนุญาตได้ ซึ่งควรจะมีการชดเชยหรือเยียวยา

11 คุณ รจนา จําปาแก้ว ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

หมวดใบอนุญาตควรมี 4 ประเภท ใบอนุญาตมีอายุ15 ปีขึ้นไป เพราะสถานการณ์โควิดระบาด

เศรษฐกิจไม่เอื้ออํานวยเงินทองหายากประชาชนกําลังจะอดตายคนจนมีมากขึ้น เขาไม่สนใจเรื่อง

ประมูลคลื่นความถี่ทําไปก็มีแต่จะขาดทุน

12 คุณ ทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย, ใบอนุญาตควรมี 4 ประเภท คือ 1. บริการชุมชน 2.บริการสาธารณะ 3. บริการธุรกิจ

 4. บริการสาธารณะและธุรกิจ ในข้อที่ 7 (ข้อ 5 ในร่างผิด) ใบอนญุาตควรมีอายุที่ 15 ปี จึงจะ

เหมาะสมในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ําในช่วงโรคระบาดของโลก คณะกรรมการ (ชุดใหม่) ควร

กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม หรือ จุดคุ้มทุนใหม่

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญตัิให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

13 คุณ สุพพัตรา ทับยา ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย, การแบ่งใบอนุญาตควรจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเภทคือ บริการสาธารณะและธุรกิจ 

ส่วนอายุใบอนุญาตควรมากกว่า 7 ปี ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19 ทําให้เศรษฐกิจแย่ลงมาก

 ใบอนุญาต น่าจะมีอายุ 15 ปี น่าจะเหมาะสมและมีความคุ้มทุน

14 นาย นิรันดร์ ถาวรรุ่งกิจ สถานีวิทยุ

กู้ภัยเชียงดาว 

(หจก.กู้ภัยเชียงดาว)

ไม่เห็นด้วย ตามที่มีการทดลองประกอบกิจการที่ผ่านมา ทําให้เห็นแล้วว่า ความถี่ที่ใช้และการ

แบ่งประเภทใบอนุญาต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ แต่สํานักงาน กสทช. ต้อง

เข้มงวดกวดขันเงื่อนไขของใบอนุญาต แต่ละประเภทให้ถูกต้อง เช่น กิจการประเภทชุมชน หรือ

สาธารณะที่มักจะโฆษณา และแข่งขันกับประเภทธุรกิจ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า รวมทั้งมีเนื้อหา

รายการข่าวสารสาระอาจน้อยกว่าที่กําหนด ส่วนระยะเวลาที่กําหนดให้ใบอนุญาตควรให้การ

อนุญาตเป็น 5 ถึง 7 ปี ไม่ควรใช้คําว่าไม่เกิน 7 ปี เพราะมันหมายถึง 1 ปี หรือ 2 ปี ก็ได้ ไม่

เหมาะสมกับการลงทุน เพื่อให้การออกอากาศมีประสิทธิภาพ แต่หากสถานีมีความผิดจะลดเวลา

การอนุญาต ควรไปกําหนดที่โทษของการกระทําความผิดแทน

15 คุณ สุรศักดิ์ ตื้อนวล วิทยุชุมชน แม่นะ 

เรดิโอ เอฟเอ็ม 

91.50 MHz

ไม่เห็นด้วย ตามที่มีการทดลองการประกอบกิจการที่ผ่านมา ทําให้เห็นแล้วว่า ความถี่ที่ใช้และ

การแบ่งประเภทใบอนุญาตเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องผู้ประกอบกิจการ แต่สํานักงานเขต 

กสทช. ต้องเข้มงวดกวดขันเงื่อนไขของใบอนุญาตแต่ละประเภทให้ถูกต้อง เช่น กิจการชุมชน

ประเภทชุมชน หรือสาธารณะทั้งหมดโฆษณา เช่น การแข่งขันกับประเภทธุรกิจ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

กว่า มีเนิ้อหาสาระรายการ อาจจะน้อยกว่าที่กําหนด ส่วนระยะเวลาที่กําหนดให้ใบอนุญาต ควร

อนุญาตเป็น 5-7 ปี หรือให้ตามความเหมาะสมที่เหมาะกับการลงทุนและมีประสิทธิภาพ แต่หาก

สถานีมีความผิด จะลดเวลาการอนุญาต ควรเปน็ไปตามกําหนดโทษของการกระทําความผิด

16 คุณ ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ไม่เห็นด้วย 2 ประเภทไปเลยครับ 1. ประเภททางธุรกิจ 2.ประเภทชุมชนสาธารณะ

17 คุณ เพ็ชรลดา เห็นแก้ว ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย ในข้อที่ 6 ใบอนุญาตควรมี 4 ประเภท (ประเภทที่ 4 ควรเป็น ทั้งการบริการ

สาธารณะและธุรกิจ)

18 คุณ สิริธิดา จันอู ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย ใบอนุญาตบางหน่วยงาน ที่บริการทั้งสาธารณะและธุรกิจควรอยู่ประเภทไหน เพราะ

บางกิจการต้องดําเนินควบคู่ทั้งบริการรัฐและทําเป็นธุรกจิเพื่อการรับรู้ข้อมูลของประชาชน มันทํา

ให้เกิดข้อเสียเปรียบ กับกลุ่มกิจการเหล่านี้ และช่วงโควิดแบบนี้ควรพิจารณาในเรื่องอายุ

ใบอนุญาต เป็นกรณีพิเศษ

19 คุณ สรรค์ สามกองาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สร้างสรรค์ มีเดีย เฮาส์

ไม่เห็นด้วย ควรมี แค่ 2 ประเภทคือกําลังส่งสูงกว่า 5,000 วัตต์ และกําลังส่งไม่เกิน 5000 วัตต์

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เปน็การเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

20 คุณ พงษ์พุนธ์ กุมหาชัย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เชียงรายเรดิโอ

เห็นด้วย ในข้อ 6 และไม่เห็นด้วยใน ข้อ7 ตามที่มีการทดลองการประกอบกิจการที่ผ่านมา 

ทําให้เห็นแล้วว่าความถี่ที่ใช้ และการแบ่งประเภทใบอนุญาตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้

ประกอบกิจการ แต่สํานักงาน กสทช. ต้องเข้มงวดกวดขันเงื่อนไขของใบอนุญาตแต่ละประเภทให้

ถูกต้อง เช่น กิจการประเภทชุมชน หรีอสาธารณะที่มักจะโฆษณา และแข่งขันกับประเภทธุรกิจ ที่

มีค่าใข้จ่ายสูงกว่า รวมทั้งมีเนื้อหารายการข่าวสารสาระ อาจจะน้อยกว่าที่กําหนด ส่วนระยะเวลา

ที่กําหนดให้ใบอนุญาตควรให้การอนุญาตเป็น 5 ถึง 7 ปี ไม่ควรใช้คําว่าไม่เกิน 7 เพราะมัน

หมายถึงอาจจะ 1 ปี หรือ 2 ปี ก็ไว้ ไม่เหมาะสมกับการลงทุน เพื่อให้การออกอากาศมี

ประสิทธิภาพ แต่หากสถานีมีความผิด จะลดเวลาการอนุญาต ควรไปกําหนดที่โทษของการ

กระทําความผิดแทน

21 คุณ นรินทร พูลทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด 

คนรักแม่แวนเรดิโอ

เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ตามที่ผ่านมาความถี่ที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ 

ระยะเวลาควรให้ 5-7 ปี

22 นาย นายอรรถนนท ก๋าบุตร สถานีวิทย จี เอฟ เอ็ม 

99 โป่งบัวบาน

เห็นด้วย ในข้อ 6 และไม่เห็นด้วยใน ข้อ7 ตามที่มีการทดลองการประกอบกิจการที่ผ่านมา ทําให้

เห็นแล้วว่าความถี่ที่ใช้ และการแบ่งประเภทใบอนุญาตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบ

กิจการ แต่สํานักงาน กสทช. ต้องเข้มงวดกวดขันเงื่อนไขของใบอนุญาตแต่ละประเภทให้ถูกต้อง 

เช่นกิจการประเภทชุมชน หรีอสาธารณะที่มักจะโฆษณา และแข่งขันกับประเภทธุรกิจ ที่มี

ค่าใช้จ่ายสูงกว่า รวมทั้ง มีเนื้อหารายการข่าวสารสาระ อาจจะน้อยกว่าที่กําหนดส่วนระยะเวลาที่

กําหนดให้ใบอนุญาตควรให้การอนุญาตเป็น 5 ถึง 7 ปี ไม่ควรใช้คําว่าไม่เกิน 7 เพราะมันหมายถึง

อาจจะ 1 ปี หรือ 2 ปี ก็ไว้ ไม่เหมาะสมกับการลงทุน เพื่อให้การออกอากาศมีประสิทธิภาพ แต่

หากสถานีมีความผิด จะลดเวลาการอนุญาต ควรไปกําหนดที่โทษของการกระทําความผิดแทน

23 นาย เจษฎาพงษ์ ฉวีชาต สมาคมวิชาชีพวิทยุ-

โทรทัศน์ภาคประชาชน

เชียงใหม่

ไม่เห็นด้วยในข้อ 7 ตามที่มีการทดลองการประกอบกิจการที่ผ่านมา ทําให้เห็นแล้วว่า ความถี่ที่ใช้

 และการแบ่งประเภทใบอนุญาต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ แต่สํานักงาน 

กสทช. ต้องเข้มงวดกวดขันเงื่อนไขของใบอนุญาตแต่ละ ประเภทให้ถูกต้อง เช่นกิจการประเภท

ชุมชน หรือสาธารณะที่มักจะโฆษณา และแข่งขันกับประเภทธุรกิจ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า รวมทั้ง มี

เนื้อหารายการข่าวสารสาระ อาจจะน้อยกว่าที่กําหนด ส่วนระยะเวลาที่กําหนดให้ใบอนุญาตควร

ให้การอนุญาตเป็น 5 ถึง 7 ปี ไม่ควรใช้คําว่าไม่เกิน 7 ปี เพราะมันหมายถึง อาจจะ 1 ปี หรือ 2 ปี

 ก็ได้ ไม่เหมาะสมกับการลงทุน เพื่อให้การออกอากาศมีประสิทธิภาพ แต่หากสถานีมีความผิด จะ

ลด เวลาการอนุญาต ควรไปกําหนดที่โทษของการกระทาํความผิดแทน

24 คุณ ศรีนวล คําประเสริฐ สถานีวิทยุคนเมือง

ล้านนาเรดิโอ

เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย

25 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต์ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย, ใบอนุญาตควรมีอายุถึง 15 ปี เหมาะสมกับเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

26 นาย ชมภู่ คําลอย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สมชายเรดิโอแอนด์

มาเก็ตติ้ง

ไม่เห็นด้วย ให้ออกเป็นใบอนุญาตมาและให้ต่อใบอนุญาต 3 - 5 ปีต่อครั้ง

27 นาย นรินทร พูนทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนรักแม่แวน เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ระยะเวลาควรให้ 3 - 5 ปี

28 คุณ สุริยนต์ ตั้งขันติธรรม บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย และมีความเห็น ดังนี้

ㆍ การอนุญาตด้วยวิธีการประมูลควรใช้กับแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

ในส่วนความถี่ต่ําควรใช้การพิจารณาอนุญาตด้วยวิธีการเทียบคุณสมบัติจากผู้ประกอบการและถือ

ใบอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการเดิม ไม่ควรเอาวิธีการประมูลเข้ามาใช้ เพื่อเป็นการลดภาระและขั้นตอนต่างๆ ให้กับ

ผู้ประกอบการประเภทความถี่ต่ําและให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริง

ㆍ การอนุญาตด้วยวิธีอื่น นอกจากการประมูล การเปรียบเทียบคุณสมบัติควรพิจารณาจาก

ผู้ประกอบการรายเดิม โดยไม่ได้แยกประเภทเฉพาะสาธารณะ ชุมชนหรือธุรกิจ เพื่อความเท่า

เทียมกัน (กรณีกําลังส่งต่ํา)

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติให้การ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกําหนด ซึ่ง

ต้องมีแนวทางการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

29 คุณ รัตนภรณ์  ตันตระพิพัฒน์ สถานีวิทยุ

บ้านสันทรายใหม่ 

Pink Radio

ในทางปฏิบัติจริง จะสามารถแบ่งอย่างชัดเจนได้จริงหรือคะ หากคลื่นไหนมีสาระล้วนๆ คนฟัง

อาจจะไม่นิยม คลื่นเล็กๆ หากจะบริการชุมชนจําเป็นต้องมีหน่วยงานหรือผู้สนับสนุนรวมถึง

บุคลากรที่เพียงพอ ถ้าทําได้ก็ดีค่ะ

30 คุณ รัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เพิ่มทรัพย์ 107 

สถานีวิทยุ

บ้านสันทรายใหม่ 

Pink Radio

การแบ่งประเภทของใบอนุญาต ในทางปฏิบัติจริง อาจจะทําได้ยากในแง่ของการนําเสนอเนื้อหา 

หากคลื่นวิทยุส่วนมากต้องมีความบันเทิงสอดแทรกเป็นตัวนํา แต่หากมีคลื่นที่สามารถดําเนินงาน

ให้ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องสมบูรณ์และได้รับความนิยมจากคนฟังไปด้วย ก็

นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่สําหรับสถานีเล็กๆ ที่ไม่ได้มีทีมงาน หากต้องการนําเสนอเนื้อหา

รายการที่หนักไปทางสาระต่างๆ อาจไม่สามารถทําได้

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

         การแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาตให้เป็นอย่างอื่นได้

         ทั้งนี้ กรณีกิจการบริการชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

31 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาหลง 

94.75 MHz

ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน ไม่เห็นด้วย

32 คุณ พงษ์ศักดิ์ ปัจจุโส คลื่นสีเขียวเพื่อ

สิ่งแวดล้อม 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี พี 

แอนด์ พี มีเดียกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมดังกล่าวและขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6

 ฉบับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

33 คุณ คมสันต์ สีดานชุ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เค.เอส.เจริญสุข

ขอขยายเวลาไปก่อน 5 ปี ครับ

34 นาย พัฒนา พัฒนต่อตระกูล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ออเรนจ์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ประกอบการกําลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19

35 นาย ประสาน ผิวขาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พอเพียงเรดิโอ 59

ไม่เห็นด้วยในการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ เพราะผู้ประกอบการอยู่ในช่วงกําลังได้รับผลกระทบจาก

โควิด 19

36 นาง วยุรี แหลมหลัก ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

แม่โจ้เรดิโอมีเดียกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย การออกอากาศด้วยกําลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ เป็นการออกอากาศไม่ครอบคลุมพื้นที่ใน

การกระจายข่าวสารให้มั่วถึงได้ จึงเป็นอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงได้

ร่างประกาศฉบับนี้ เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้

ใช้คลื่นความถี่ได้ทราบล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับกําลังส่งดังกล่าว เป็นประเด็น

ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังส่งต่ํา ทั้งนี้ 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

37 คุณ อนนท์ บัวบาล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พีพีเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการฯ ขอเอาตามเสียงส่วนมากของภาคีผู้ประกอบการฯ ทั่ว

ประเทศครับ

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่

เป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทราบล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะ

ระบุแผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต รวมถึง

กําหนดการและสถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยในกรณีที่เป็นการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการ

จัดทําประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลในแต่ละคราว เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อ

คณะกรรมการเห็นควรให้มีการประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. 

จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็นไปประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการต่อไป

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ที่เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออก

ประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง

         ร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้

ประสงค์จะขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทราบล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ

เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศฉบบันี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผนความถี่วิทยุ คลื่น

ความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาต ให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยในกรณีที่เป็นการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลในแต่ละคราว เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการประมูล จะ

ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย

และออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการต่อไป
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

38 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สมาคมกิจการ

วิทยุกระจายเสียง

ท้องถิ่นอุบลราชธานี

เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยกับที่คุณเขียนข้อผิด หมวด ๒ ควรเป็นข้อ ๖และ ๗  ข้อ ๔ กับ ๕  อะไรของ

คุณ ง่วงก็ไปนอน

 ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

39 คุณ โชคดี รัชชะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5)          ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญตัิให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

40 นาย อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

41 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

42 นาย โกมล เพชรคํา เจ้าของสถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

43 นางสาว นิพิชฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักษ์ไทยฯ ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

44 นาย สุรศักดิ์ พึ่งธรรม โครงการรักษ์ไทยฯ ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

45 คุณ บุญศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

46 นาย ยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบต้า 

อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

47 นาย ปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษัท เบต้า 

อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

48 นาย นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษัท เบต้า 

อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

49 นางสาว ธิดา มาชัยนาม บริษัท เบต้า 

อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

50 นาย จีรกิตติ์ ฟังธรรม บริษัท เบต้า 

อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

51 นาย กิตติพงษ์ แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

52 นาย อภิชาต วรรแพทย์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

53 นาย กัณณ์วัตร์ ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

         ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 
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54 นาง บุญช่วย เอียมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

55 นางสาว วัลลภา คําวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

56 นางสาว วราภรณ์ ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส ์จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

57 นางสาว สิริรักษ์ ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

58 นางสาว ศรวณีย์ สีจําปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

59 นาย บูรพา โรจน์บุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

60 นาย เกียรติชัย ก้องไกรพันธุ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

61 นาย มงคล สังข์ศรี บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

62 นาย สุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง 

ซิสเต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

63 นาง พรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส 

สุราษฎร์ธานี จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

64 นาย ภูวนาท รัตนโชติภิญญา บริษัท เอส เอส ที 

เพชรบูรณ์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

65 นางสาว อนงนาฏ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ 

แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

66 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษัท นครอุดมดีงาม 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

67 นาย ปิติภาคย์ ปิ่นรอด วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

68 นาง พิมมัย สุขล้ําคณา สถานีท้องถิ่น

ดินดานภูพาน

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

69 นาย สมพร ศีลาบุตร สถานีมะละกอ 

เอฟเอ็ม 92.25

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

         ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

70 นาย พลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุ 

เขาเหมนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

71 นาย ณรงค์ชาญ วงศ์ริยะ สถานีวิทยุ music line 

staion

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

72 นาง พิศมัย สุขล้ําคณา สถานีวิทยุ

ท้องถิ่นธาตุพนม

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

73 นาง ดลชนก ปิ่นรอด สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้

 98.50

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

74 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวิทยุเสียงสื่อสาร

ประชาชน FM 96.00

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

75 นาย เฉลิมชัย ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ท้องถิ่นไทยโนนสวน-ป่า 

(07520189)

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

76 นาย ชํานาญ พูลสงวน สถานีวิทยุกลุ่มคน

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ

ประชาชน สถานีวิทยุ

ิ โ

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

77 นาย สหคณาพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

78 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ์ สถานีวิทยุคนรักเมือง

อาจ (ห้างหุ้นส่วนจํากัด

คนรักเมืองอาจ)

106.25MHz

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

79 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

80 นาย ไตรภพ บรรเทิงสุข สถานีวิทยุคลื่นชุมชน 

คนพอเพียง 

"เสียงชากบก"

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

81 นาย ธนิตศักดิ์ ธนะจริสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย 

FM 101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

82 นาย สี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภา

วัฒนธรรมตําบลม่อนปิ่น

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

83 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ 

FM 97.75 MHz

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

         ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

84 นาง สมศรี ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุท้องถิ่น

ศรีสะเกษ (07520195)

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

85 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอพี มีเดีย

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

86 นาย บุญตัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบ่อ ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

87 นาง จุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

88 นาย อําพล พัชรญานนท์ สาธารณะโอท้อป

ไทรโยค

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

89 นาย สมชาย ทิพย์พรชัย หจก. ดีเคที มีเดีย สถานี

วิทยุขุนด่าน

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

90 นางสาว ทิพวัลย์ เริ่มพงษ์ หจก. หนองสระ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

91 นาง บุปผา พัฒนะพิชัย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เทพมังกรทอง

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

92 นาย วินัย สาคร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เมโลเดี่ยน (สถานีวิทยุ 

FM 94.50 MHz)

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

93 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เรดฮอดมีเดีย

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

94 นาย กิตติพนธ์ ท้าวคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

แฟมีลี่ มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

95 นางสาว ดวงดาว เอี่ยมสกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กิ๊ก 915

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

96 นาย จักรกฤษ เกิดนาน้อย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กู๊ดดรีมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

97 นาง ประพิน ฤกษ์อนันต์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ต้นกล้า มีเดีย

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

98 คุณ จํารัส รัตนนาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ตองหนึ่งเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

         ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

99 นาย กิตติพงค์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

100 นาย อํานาจ จันทร์คง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ยอดชายเรดิโอ

เรคคอร์ด (2012)

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

101 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุคนอมก๋อย

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

102 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุคนอมก๋อย

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

103 นาย สุทิน ฉัตรไพบูลย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สุทินวาไรตี้

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

104 นางสาว ไกรศรี ค้าแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 102 

แม่สาย มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

105 นาย อนันต์ เสือน้อย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เซอร์วิสเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

106 คุณ สาวิตรี สีนาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพื่อน

ใจเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

107 นาย ธีรศักดิ์ เสียงดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสียงดี

 โปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

108 นางสาว พิศลยา บัวแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด โสรยา

เฟอร์ติไลเซอร์

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

109 นาย สรศิษฎ์ ศรีกลิ่นดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทองพันชั่ง อาร์ท

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

110 นาย ทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ บรอด

์

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

111 นางสาว อนัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ บรอด

คาสท์

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

112 นาย ปัญญา สิงห์นัน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัญญา

โปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

         ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกนิกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

113 คุณ บุญพงศ์ ทาแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มวลชนคนแม่ริม

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

114 นาย จรัญ รัตนโชติภิญญา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลูกทุ่ง

ร้อยเปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

115 นาย เจริญ เหรียญทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิทยุ

ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

116 นาย ปฏิพันธ์ จันต๊ะนาเขต ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมาย

 มีเดีย เรดิโอ สเตชั่น กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

117 นาย พยนต์ เลิศบวรหิรัญ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชน

ตําบลอ้อมใหญ่

ไม่เห็นด้วย ข้อ 7 (ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็นข้อ 5)

118 นาง เกษร โตล้อม บริษัท มิตรภาพสื่อสาร 

จํากัด สาขา 3

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

119 นาย ณรงค์ชาญ วงค์ริยะ สถานีวิทยุ music line 

station

FM 88.50 MHz

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

120 นาย ขวัญชัย ถนอมธีระนันท์ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย

ทางเกวียนสัมพันธ์

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

121 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสขุ 

(ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอที.มีเดีย) 92.50MHz

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

122 คุณ กนกพร กุดไธสง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กนกพรมีเดีย

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

123 คุณ สุทัศน์ ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทุ่งกุลาสตูดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

124 นาย บัญชา มูลสาร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

รักพงษ์เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

125 นางสาว พลิ้ม ศรีบ้านโนน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ห้วยโป่ง แอนด์เบาะแส 

เซอร์วิส 

เรดิโอ (88.00)

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

         ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกนันี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

126 คุณ สุเชษฐ์ คําลือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.พี.

เอ็น วาไรตี้ มีเดีย

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

127 คุณ พินิจ ดูขาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฝางชนู

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

128 นางสาว สาคร คณารีย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ล้านนาอินเตอร์

ไม่เห็นด้วย ข้อ7 ในเอกสารร่างพิมพ์ผิดเป็น ข้อ 5

129 คุณ เฉลียว รุ่งสว่าง บริษัท ลิพอนเรดิโอภูเก็ต

 จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อที่ 6 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็นข้อที่ 4 และ ข้อที่ 7 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็น

ข้อที่ 5

130 คุณ สมมติ เพียรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย ข้อที่ 6 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็นข้อที่ 4 และ ข้อที่ 7 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็น

ข้อที่ 5

131 คุณ สมบัติ มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ์ ไม่เห็นด้วย ข้อที่ 6 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็นข้อที่ 4 และ ข้อที่ 7 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็น

ข้อที่ 5

132 คุณ ไชยยศ สุญทุกข์ สถานีวิทยุ Happy 

Radio พัทยา

ไม่เห็นด้วย ข้อที่ 6 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็นข้อที่ 4 และ ข้อที่ 7 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็น

ข้อที่ 5

133 คุณ ณีรนุช หิรัญญ์กนก สถานีวิทยุสหกรณ์

การเกษตร 

สันป่าตอง จํากัด

ไม่เห็นด้วย ข้อที่ 6 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็นข้อที่ 4 และ ข้อที่ 7 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็น

ข้อที่ 5

134 คุณ อุทัย สุมมาตย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนวังยาวเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อที่ 6 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็นข้อที่ 4 และ ข้อที่ 7 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็น

ข้อที่ 5

135 คุณ เยาวลักษณ์ พรหมขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ภูริชญา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ข้อที่ 6 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็นข้อที่ 4 และ ข้อที่ 7 ในเอกสารร่าง พิมพ์ผิดเป็น

ข้อที่ 5

136 คุณ อัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไม่เห็นด้วย

137 คุณ สนชัย สมบูรณ์ 98.25 MHz. ไม่เห็นด้วย

138 คุณ วิริยะ สุวืชาโน FM 93.25 MHz ไม่เห็นด้วย

139 คุณ กิตติพงค์ อินมณี socialradio 106 ไม่เห็นด้วย

140 คุณ อาทิตย์  จันทร Surat City Radio ไม่เห็นด้วย

141 คุณ นิรมล วงศ์ใหญ่ เต็มร้อยเรดิโอลําพูน ไม่เห็นด้วย

142 นางสาว พอลาวัณย์ 

พิบูลย์ศักดิ์โสภน

โรงเรียนมัธยมตระการ

พืชผล

ไม่เห็นด้วย

143 คุณ พอพันธ์ ทองศักดิ์ โอเคเรดิโอ ตรัง ไม่เห็นด้วย

         ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

         พร้อมกันนี้ ได้แก้ไขลําดับข้อของร่างประกาศให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

144 คุณ สมศักดิ์ โกมลศรี ไทยนิยมพืชผล ไม่เห็นด้วย

145 ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

146 คุณ รชัย ธัญญารักษ์ กรมพัฒณาธุรกิจการค้า ไม่เห็นด้วย

147 คุณ ผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

148 คุณ ทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

149 คุณ ชนาธินาถ แก้วปัญญา กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

150 คุณ จุฑาทิพย์ สุทธิธรรม กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

151 คุณ สุพัฒนา ทองทํามา กลุ่มวิทยุธุรกิจภูมิภาค 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เพ็ญนภา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

152 นาง อูมบาน เพียรการ คนนางแดด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

153 คุณ พัฒนพงษ์ จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

154 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชาชน ไม่เห็นด้วย

155 คุณ กิติกา โสภา ทองทํามา ไม่เห็นด้วย

156 คุณ มาลี ศรีปุริ ท่าสุดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

157 คุณ ธนวัต โสภาสิริโชติวรกุล ธนวัตเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

158 คุณ รุ่งเกล้า เยี่ยมงาม นักจัดรายการวิทยุ ไม่เห็นด้วย

159 นาง นงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษัท 

กรีนโซนไฮแลนด์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

160 นางสาว นงนภัส ฟักขํา บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

161 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

162 นาย รังสรรค์ จันทร์กวีกูล บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี 

จํากัด (คลื่น 90.75)

ไม่เห็นด้วย

163 นาย เอกอมรฤทอุธรน์ 

เกฐสิทธิ์

บริษัท เพชรนาคิน จํากัด ไม่เห็นด้วย

164 นาง พรชิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส 

สุราษฎร์ธานี จํากัด

ไม่เห็นด้วย

165 นางสาว กานต์รวี ศรีทอง บริษัท ไร่วสันต์วัสดุ-

ภัญฑ์และการก่อสร้าง 

สถานีวิทยุสตูรีโอเน็ท-

เวอร์ค 105 เรดิโอ

และ

สมาคมกิจการ

วิทยุกระจายเสียง

ท้องถิ่นอุบลราชธานี

ไม่เห็นด้วย

166 คุณ เยาวณา อาทิตยาธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด ไม่เห็นด้วย

167 คุณ อาทิตย์ วราวุธวิเชียร บริษัท นอร์มแพ็ค จํากัด ไม่เห็นด้วย

168 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบิน บริษัท บี.พี.พี เรดิโอ 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

169 คุณ ภัทรภร บุญยิ่งเหลอื บริษัท ภักดีพรรณ

พาณิชยการ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

170 คุณ ัท สบันงา 2555 โลจิสติกส์ จ บริษัท สบันงา 2555 โล

จิสติกส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

171 คุณ สุภาพร กั้วพิทักษ์ บริษัท สองฝนเรดิโอโปร

ดักชั่น จํากัด

ไม่เห็นด้วย

172 คุณ ชะนาพันธ์ สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ 

FM 91.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

173 คุณ พศวีร์ จักร์พันธ์เดโช บูลเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

174 คุณ ผดุง สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กาํหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

175 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน ไม่เห็นด้วย

176 คุณ แฉล้ม สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

177 คุณ สายฝน บุตราศรี ประชาชน ไม่เห็นด้วย

178 คุณ เอกสิทธิ์ สมินทรปัญญา ประชาชน ไม่เห็นด้วย

179 คุณ กิตติพงษ์ มโนเจริญ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

180 คุณ ธีระพงษ์ คําผุย ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

181 คุณ ทองคํา ภูมิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

182 คุณ ปัญจะ แก้วนาทม ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

183 คุณ ทองเลี่ยน เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

184 คุณ นิยม สารพันธ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

185 คุณ สมมุติ เพียรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

186 คุณ รณฤทธิ์ เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

187 คุณ อนุชา เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

188 คุณ ถนอมจิตร ภูมิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

189 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

190 คุณ รุณภพ เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

191 คุณ หัก สารพันธุ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

192 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผู้ประกอบกิจการ ไม่เห็นด้วย

193 คุณ อนงค์ลักษณ์ คําพิลา พัธนชัย 108 ไม่เห็นด้วย

194 คุณ สิงหา สิงห์ชา พิชชานันท์ 94 ไม่เห็นด้วย

195 คุณ นันท์นภัส คําพิลา พิศรา 2012 ไม่เห็นด้วย

196 คุณ อมรรัตน์ ศรีพฤกษ์ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

197 คุณ สุรศักดิ์ สุกนุ่ม มูลนิธิพุทธเอนก

ประสงฆ์วัดสังฆทาน

ไม่เห็นด้วย

198 คุณ สุวรรณ์ โคตรชาดา รักษ์ไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

199 คุณ ยรรยง วิพิธกาญจน์ วังพิกุลสัมพันธ์ 

(ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุเสียงของประชาชน)

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

200 วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญ

ธรรม

วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญ

ธรรม กลุ่มคนอารย

ธรรมลําน้ําโดม FM 

103.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

201 นาย สมเกฎียรติ์ สร้อยมณีวรรณ วิทยุเพื่อธุรกิจคนเกษตร ไม่เห็นด้วย

202 คุณ นิวัฒน์ กระเสาร์ วิทยุคนรักชาติ ไม่เห็นด้วย

203 คุณ พัชมน จันทร์แสง วิทยุชอนไพรเรดิโอ 

(ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แสง

อรุณทีมมีเดีย 2012)

ไม่เห็นด้วย

204 นาย เพิ่มพูน แสนปัญญา วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว ไม่เห็นด้วย

205 นาย มานะ แสงบุญเรือง วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว ไม่เห็นด้วย

206 คุณ อนุสรณ์ สุมาทร วิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

207 คุณ ปราณี ปุกแก้ว วิทยุศรีดงเย็น ไม่เห็นด้วย

208 คุณ บุญช่วย ศรีเขียว วิทยุสหกรณ์การเกษตร

เชียงดาว

ไม่เห็นด้วย

209 นาย สมชาติ บุญมา สถานีคนรักเมืองแหง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ผลาผล พารวย

ไม่เห็นด้วย

210 คุณ ปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีพัฒนาและส่งเสริม

ชุมชนมิตรภาพเรดิโอ 

FM 100 MHz

ไม่เห็นด้วย

211 คุณ นพดล ลือปืนมา สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

212 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

213 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ สถานีวิทยุ 

ลําปลายมาศ 

FM 98.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

214 นาย บุญช่วย งามดี สถานีวิทยุ 

ลําปลายมาศ 

FM 98.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แลว้

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

215 นางสาว สมหมาย โสดาจันทร์ สถานีวิทยุ 

ลําปลายมาศ FM 98.50

 MHz

ไม่เห็นด้วย

216 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวิทยุ 

ลําปลายมาศ FM 98.50

 MHz

ไม่เห็นด้วย

217 นาย วัธน แพนดี สถานีวิทยุ 

ลําปลายมาศ FM 98.50

 MHz

ไม่เห็นด้วย

218 คุณ นิคม รักขันแสง สถานีวิทยุ 105.0 MHz 

โกสุมพิสัย

ไม่เห็นด้วย

219 นาย แสวง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช 

2013 มีเดียจํากัด

ไม่เห็นด้วย

220 นาง แจ้ง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช

2013มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

221 คุณ ธีระชัย ปินตามูล สถานีวิทยุ 99 MHz  

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทอมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

222 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classis 

Radio 97.50 (รหัส

สถานี 07520266)

ไม่เห็นด้วย

223 นาย จรัส สุปัญญา สถานีวิทยุ FM 96.0 

MHz คนรักเชียงแสน

ไม่เห็นด้วย

224 นาง เรืองนภา ทาวงค์ สถานีวิทยุ FM 97.00 

MHz ป่าซางเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

225 นางสาว สุภารัตน์ บุญสูง สถานีวิทยุ Good FM ไม่เห็นด้วย

226 คุณ อัตนัย ศรีพิมพ์ สถานีวิทยุ MKP Radio 

FM 96.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

227 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ์ สเตชั่น 

(รามราชนิเวศน์)

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

228 คุณ จิรารัฎฐ์ บุญนัก สถานีวิทยุ เวียงกุมกาม 

97 0 MH 12520216

ไม่เห็นด้วย

229 คุณ สุมาลี อินนา สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น 

FM.91.25 MHz.

ไม่เห็นด้วย

230 คุณ พิชิต สุทธศาสตร สถานีวิทยุ แสงสวรรค์ 

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

231 คุณ กันยารัตน์ นามสวัสดิ์ สถานีวิทยุ ก้องนามศิลป์ ไม่เห็นด้วย

232 คุณ วีระศักดิ์ ญาติสังกัด สถานีวิทยุ คนไทบ้าน ไม่เห็นด้วย

233 คุณ ศิริจันทร์ ลุ่มมาตย์ สถานีวิทยุ คนวังยาว เรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

234 คุณ ธีร สุดเล็ก สถานีวิทยุ คนอุทัยเก่า ไม่เห็นด้วย

235 คุณ อัญชิสา สุมล สถานีวิทยุ ควันพลองเรดิ

โอ FM 107.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

236 พระครูสิริธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสว่างใจ ไม่เห็นด้วย

237 คุณ เลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ์ สถานีวิทยุ บ้านเพเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

238 คุณ พร้อมพงษ์ สิมสินธุ์ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

239 คุณ ปราณี สิมสินธุ์ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

240 คุณ จตุพร สุขสถิตย์ สถานีวิทยุ พิปูนเรดิโอ 

FM 99.75 MHz และ

104.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

241 คุณ วิเศษ กองนาคู สถานีวิทยุ วิเศษซาวด์ 

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

242 นาย วิรัช ทองเรือง สถานีวิทยุ

เฉลิมพระเกียรติ 

FM 101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

243 คุณ จุฑาวุฒิ วรรณปักษ์ สถานีวิทยุ

คนศาลาลอย-ทุ่งสว่าง

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

244 นาย บุญปลูก ปุริกรณ์ สถานีวิทยุ

ปลายเสาเรดิโอ 

FM 106.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

245 คุณ ชลธี มันตะสูตร สถานีวิทยุ

สามง่ามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

246 คุณ ธานินทร์ ภักดีศิริวงษ์ สถานีวิทยุ

หนองบัวบานเรดิโอ 

FM 99 MHz

ไม่เห็นด้วย

247 คุณ ภัธรวดี บังสันเทียะ สถานีวิทยุ

หนองบัวบานเรดิโอ 

FM 99 MHz

ไม่เห็นด้วย

248 นาย อํานาจ พุทธะนพรัตน์ สถานีวิทยุ

อํานาจเรดิโอ 89

ไม่เห็นด้วย

249 คุณ พัณภัช  มง มาตร สถานีวิทยุ  อสมท.  น่าน ไม่เห็นด้วย

250 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดีย

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

251 คุณ นคร มงคลสวัสดิ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกร

ไม่เห็นด้วย

252 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ปริญญาการสื่อสาร

สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจแพร

วา

ไม่เห็นด้วย

253 นาง วิภารัตน์ 

ทองเจริญพานิช

สถานีวิทยุเฟรชชี่เรดิโอ 

105.50

ไม่เห็นด้วย

254 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวิทยุเสียง

จากนาจะหลวย 

FM 106.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

255 คุณ ปิยะฉัตร พูลทรัพย์ สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

256 นาง พิศมัย จันทร์สอน สถานีวิทยุเสียงไทย 

FM 105.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

257 นาง ฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้า

นราธิวาส

ไม่เห็นด้วย

258 คุณ โชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์ สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97

 MHz อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี

ไม่เห็นด้วย

259 คุณ ธนณัฏฐ์ ตั้งเซียววรกุล สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

260 นางสาว ปนัดดา จันทร์สอน สถานีวิทยุแสนสุข 

FM 88.00 FMz

ไม่เห็นด้วย

261 นาย บรรธง ดาบส สถานีวิทยุโขงเจียม

เรดิโอ FM 94.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

262 นาง วินิจ พิทักษวรรณ สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์เรดิ

โอ FM 88.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

263 นาย สายัณห์ ปรงแก้ว สถานีวิทยุไฟรเวอส 

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

264 คุณ เฉวียง มันตะสูตร สถานีวิทยุกงไกรลาส เรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

265 คุณ บุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียง

ฅนสระบุรี 99.25MHz

ไม่เห็นด้วย

266 คุณ กตัญญู เรือนตุ่น สถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อการศึกษาพัฒนา

ท้องถิ่น

ไม่เห็นด้วย

267 พระครูวรกิจจาทร สถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อพระพุทธศาสนาและ

สังคมวัดปากบ่อ (FM 

91.75 MHz)

ไม่เห็นด้วย

268 นาง ชญานันท์ เทียนส่องโลก สถานีวิทยุกระจายเสียง

กิ๊กสเตชั่น 103.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

269 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียง

คนบางบ่อ FM 101.25

 MHz

ไม่เห็นด้วย

270 คุณ อัครชัย เดชมูล สถานีวิทยุกวีเอฟ.เอ็ม 

100.5

ไม่เห็นด้วย

271 คุณ เกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ สถานีวิทยุคนเมืองเก่า 

FM 87.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

272 นาย สหคณาพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว ไม่เห็นด้วย

273 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกุล สถานีวิทยุคนเมืองย่า  
94.50  MHZ อ.เมือง

นครราชสีมา

ไม่เห็นด้วย

274 คุณ วดาวรรค์ พงศ์นันทน์ สถานีวิทยุคนใจใส 

FM 105.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

275 นาย เลอศักดิ์ ศรีทานันท์ สถานีวิทยุคนไทย

ใจสามัคคี FM 100.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

276 นาย ชาญชัย ต๊ะโต สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย

277 นาง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง 

ความถี่ 92.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

278 นาย วัชระ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ สถานีวิทยุคนหรรษา ไม่เห็นด้วย

279 คุณ ธนิตศักดิ์ ธนัจริสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย ไม่เห็นด้วย

280 คุณ ศิว ณัฐ  อาจหาญ สถานีวิทยุคําสมบูรณ์ ไม่เห็นด้วย

281 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัส เรดิโอ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จัตุรัสบรอดแคสติ้ง

ไม่เห็นด้วย

282 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

283 นางสาว ณัจฉรียา ก๋าบุตร สถานีวิทยุจีเอฟเอ็ม 99 

โป่งบัวบาน

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

284 นางสาว พิศมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชน

คนกระนวน

ไม่เห็นด้วย

285 นาย วิโรจน์ มีสุข สถานีวิทยุทดลอง

ออกอากาศ บริการธุรกิจ

 ดอกส้านเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

286 นาย ณัฏฐกิตติ์ แก้วคําลา สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย 

FM 107.75 MHz (วิทยุ

ธุรกิจชุมชน อ.เสลภูมิ จ.

ร้อยเอ็ด)

ไม่เห็นด้วย

287 นาย เทพประทาน อ้วนแก้ว สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย

นาทม 06520385

ไม่เห็นด้วย

288 คุณ วิไลวรรณ ทับทิมทอง สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรือง

เมืองนครนายก FM 

101.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

289 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สถานีวิทยุนานาชาติ

ปทุมร่วมใจ 

FM 94.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

290 คุณ ศาสตรา บุราณศรี สถานีวิทยุบ้านเราหนอง

บุญมาก FM 96.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

291 คุณ อัฐากร สมัถชัย สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย

292 คุณ สุรใจ มณีจักร สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย

293 คุณ ฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ์ สถานีวิทยุบ้านท่าแร่ 

106.25 ต.พยุหะ อ.

พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ไม่เห็นด้วย

294 นาย สมเพชร วรรณแก้ว สถานีวิทยุบ้านมะขาม

หลวง FM 92.50

ไม่เห็นด้วย

295 นาง วาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบูมเรดิโอ

เน็ทเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

296 คุณ สุภาพร วรรณก้อน สถานีวิทยุปูคาเรดิโอ FM

 99.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

297 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวิทยุพรสรรค์

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

298 พระครูเอียด เทพขาว สถานีวิทยุ

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

วัดขันประชาสรรค์

ไม่เห็นด้วย

299 คุณ ศิขวาณิชย์ คิดดี สถานีวิทยุพัฒนาชุมชน

คนรักถิ่นอําเภอปง 

จังหวัดพะเยา

ไม่เห็นด้วย

300 คุณ สมชาย สฤษชสมบัติ สถานีวิทยุภาคธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

301 คุณ พิพัฒน์ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

302 นาย พิพัฒน์ ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

303 คุณ มารศรี อุทก สถานีวิทยุมัลติเวฟ

แอนด์แม็กซ์เรดิโอ

นครพนม

ไม่เห็นด้วย

304 คุณ ประสงค์ ทองศรีสกุล สถานีวิทยุมิว เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

305 คุณ ปรีชา พูลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคกี้เรดิโอ FM

 104.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

306 นางสาว ธัญานุสร หังเพชร สถานีวิทยุลูกทุ่งไทย

บําเหน็จ

ไม่เห็นด้วย

307 คุณ ภาสกร ดํารงโภวรรณ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย

308 นาย พงษ์ศักดิ์ มีศิลป์ สถานีวิทยุวิชชั่นเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

309 นาย สมบูรณ์ ปิ่นธุรัตน์ สถานีวิทยุศรีเมืองใหม่ 

FM 95.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

310 นาย พรชัย จิตติ สถานีวิทยุสบายสเตชั่น 

อุบล FM 89.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

311 คุณ พรวรัชญ์ สุนทวงศ์ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ 

FM 102.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

312 นาย วุฒิศักดิ์ พรมสําลี สถานีวิทยุสองคอนฟิก

เวฟ FM 95.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

313 คุณ เซ่ง นากอก สถานีวิทยุสื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

314 นาย เทพ เนตรสว่าง สถานีวิทยุฮอดสัมพันธ์ 

99.25

ไม่เห็นด้วย

315 คุณ มงคล อ้อนอุบล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ 

คลื่น 90.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

316 นาย บุญทัน เสียงใส สถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ ไม่เห็นด้วย

317 คุณ สํารวย สีสืบมา สพร 5 นครราชสีมา 

สถานีวิทยุตําบลมะเริง

ไม่เห็นด้วย

318 คุณ เกษมสันต์ ฤทธิ์ตา สมาคมผุ้ประกอบการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์

ไม่เห็นด้วย

319 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคม

วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี

ไม่เห็นด้วย

320 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

321 คุณ สุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

322 คุณ จิดาภา อารีรัตโนบล สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

323 คุณ ชาญวิทย์ ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชน

สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง

ไม่เห็นด้วย

324 นาย ชาญวิทยู ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชน

สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง

ไม่เห็นด้วย

325 นาย ไพวัลย์ คําหาญ สหกรณ์ การเกษตร 

นาเยีย จํากัด

ไม่เห็นด้วย

326 คุณ องค์อาจ แก้วดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สี่เผ่าเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จงึได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

327 คุณ นวรัตน์ อารีสรรค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  

สตูดิโอเฮ้าส์พิมาย

ไม่เห็นด้วย

328 คุณ สถิตย์ จําเริญทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอ็กซ์-อาย เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

329 คุณ วิริยะ สุวิชาโน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บรอดแคสท์ ดีไอวาย

ไม่เห็นด้วย

330 คุณ สุเทพ เม้าสง่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จอมสุรางค์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

331 คุณ ณัฐรดา ทาจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นคร

พิงค์ล้านนา

ไม่เห็นด้วย

332 คุณ  วุฒินันท์  รัตน โชติ ภิญญา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เจ. บี. เรดิโอ 
ไม่เห็นด้วย

333 นางสาว อภิรดา นิติตุลเกยูร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เทพเนรมิตเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

334 คุณ เรณู นุชนิยม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เรณูพาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

335 นาง วัชรา เหิมขุนทด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เรดิโอโมดิฟาย

ไม่เห็นด้วย

336 คุณ วรพจน์ ทรายคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เวียงฟ้าพาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

337 นาย ภราดร เสมาเพชร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เสมาเพชรโฆษณา

ไม่เห็นด้วย

338 นางสาว ศรีกาย วงค์รักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอ็กซิมมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

339 นาย อํานาจ วุฒิวงค์คํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอ็นแอนด์เอ็น เรดิโอ 

มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

340 นาย ถาวร เดชอุดม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอ็น-จอย มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

341 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลกิใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

342 นาย อาวรณ์ อาจหาญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เออาร์เจกรุ๊ปมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

343 คุณ สุรศักดิ๋ ตื้อนวล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

แม่นะเรดีโอ

ไม่เห็นด้วย

344 นาย อนุรักษ์ กิจวิถี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

แฮปปี้แฟมิลี่เรดิโอ มีเดีย

 แอนด์ เซอร์วิส

ไม่เห็นด้วย

345 นาย สมบัติ วันฟั่น ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

โชคสมบัติ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

346 นาย เจษฎา ยศประดับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

347 คุณ ปาณิศรา จุนทวิเทศ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ไตรภูมิ

เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

ไม่เห็นด้วย

348 นางสาว อุไรวรรณ พรมจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ไมค์ทอง99

ไม่เห็นด้วย

349 นาง วงเดือน สุตัญตั้งใจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ไมค์ทอง99 สถานีวิทยุ

ดอนยูง-ดงฟ้าห่วน FM 

104.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

350 คุณ วีณา โสพิกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กรี๊ด เวฟ

ไม่เห็นด้วย

351 คุณ ทองคํา บุญอุ้ม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

352 คุณ เทียน แผลงฤทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

353 คุณ สุวรรณ สายคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

354 คุณ เจริญพส รวมธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกนิกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

355 นาย ธนาคาร ทองกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย วิทยุพาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

356 คุณ สุรศักดิ์ ดวงดาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กันทลักษ์วิทยุ

ไม่เห็นด้วย

357 นาย กาญธิดาภา ฉิมพลี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กุดข้าวปั้นธุรกิจบันเทิง

ไม่เห็นด้วย

358 นาย ชนธรรม ฉิมพลี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กุดข้าวปั้นธุรกิจบันเทิง

ไม่เห็นด้วย

359 นาง เกศสุรีย์ เสตะจันทน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนเมืองฝาง

ไม่เห็นด้วย

360 นางสาว พัณณ์วรา ทองเกิด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนโคราช เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

361 นาย สนธยา อุปนันท์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนไทยเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

362 นาย ณัฐพล พระกระนวน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนจัง

ไม่เห็นด้วย

363 คุณ นิธิศ จันกันทะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนชนบทเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

364 คุณ วิริทธิ์พล  หิรัญ รัตน ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนมัก ไมค ์มีเดีย
ไม่เห็นด้วย

365 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธิ์วงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนรักษ์ดิน สถานีวิทยุ

คนรักษ์ดิน 

FM 89.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

366 นาย วรธิษณ์ ปาติคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คลื่นสบายสไตล์

ศรีมุงเมือง

ไม่เห็นด้วย

367 นาย คุรุศักดิ์ ประพันธา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คุรุศักดิ์เน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

368 คุณ ณัฐกร จองไพจิตรสกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จอมไพจิตรสกุล

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

369 คุณ ณัฎฐชัย ปัญญาทรง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จีเอชพี 

แอดเวอร์ทิชเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

370 นาง จุฑาวัลย์ บัวกลิ่น ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จุฑาวัลย์เสียงเสรี 599

ไม่เห็นด้วย

371 นาย ศักดิ์ชัย พันธ์ชิต ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชนิกานต์จูเนียร์

ไม่เห็นด้วย

372 นางสาว ยุพาพรรณ แสงคําพระ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชมดาวเรดิโอเน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

373 นาย สานนท์ ทองใหม่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชาญกุลเรด็โอ

ไม่เห็นด้วย

374 คุณ สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชุมแสงเรดิโอกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

375 นาง ปุณณดา คุนมาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซันนี่มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

376 นาง ศิลล์สรร์ ปานสมพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซี.เจ.เอส. กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

377 คุณ ธงศักดิ์ อริยะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซีเคเรดิโอ มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

378 นางสาว สมพร โชกระโทก ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซีเอสทัวร์

ไม่เห็นด้วย

379 นาย บุญมี มณีงาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดอยหลวงเชียงดาว

ไม่เห็นด้วย

380 นาง วริสา หนูหลํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดี แอน เจ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

381 นางสาว หอมหมื่นลี้ นาคมณีนพเก้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดีเจสัมพันธ์

ไม่เห็นด้วย

382 คุณ บังอร ชูติธวัช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดีดีเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

383 นางสาว นิตยา วิบูลย์วรกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ท่ามะกาเรดิโอสเตชั่น

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

384 นาย สนทยา ทิจะยัง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทิจะยังมีเดีย 

FM 95.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

385 คุณ วนจํากัด นครวังยางเรดิโอ 90 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นครวังยางเรดิโอ 

90.50MHz.

ไม่เห็นด้วย

386 นาย มานิต จันทรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นากะชะเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

387 คุณ จรินทร์ เจิมเกาะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

น่านฟ้าย่าโม

ไม่เห็นด้วย

388 คุณ พรสิทธิ์ พิทยะคําวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

น้ําโสมเรดิโอ2012

ไม่เห็นด้วย

389 นาย อนุชิต แก้วสนิท ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บ้านเฮาเรดิโอ ยโสธร 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 

บ้านเฮาเรดิโอ 

FM 106.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

390 คุณ กิตติภพ สายสนอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บี.บี.เอฟเอ็ม

ไม่เห็นด้วย

391 คุณ ธวัช ไชยวงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บีซร เอ็มมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

392 นาย สุพัตร วรรณธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บุญทวี เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

393 คุณ อารย์ สิมสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ผาขาวเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

394 คุณ พงค์กร หาญจิต ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พี.เอส.จี มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

395 นาย ภูมินทร์ วงค์ภูธร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พี.พี.พี.เจริญทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

396 คุณ รังสรรค์ พงศ์พีรภัทร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พีรเวช

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

397 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฟรีด้อมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

398 คุณ มาลี ศรีจันทร์อ่อน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มาลีเรดิโอ 2017

ไม่เห็นด้วย

399 นาย ณรงค์ชัย จักษุอภิรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มาสเตอร์เรดิโอ FM 

100.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

400 คุณ สมนึก วรวงศ์วัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มิตรสัมพันธ์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

401 คุณ สัมพันธ์ เจียงวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ยาใจ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

402 คุณ นิตยา นาคอินทร์แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ยูสไมล์ 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

403 นาย สุนันท์ อยู่ดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

รักยิ้มเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

404 คุณ ปริญญา ศิริวงศ์มงคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ลีลาลําปาง สตูดิโอ 

แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ไม่เห็นด้วย

405 คุณ ประยูร วรวงศ์วัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วังตะวัน เรดิโอ และ

สมาคมวิชาชีพวิทยุ

โทรทัศน์ภาคประชาชน

ไม่เห็นด้วย

406 นางสาว หนึ่งฤทัย เพ็ชรรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วันเอฟเอ็ม

ไม่เห็นด้วย

407 นาง เสงี่ยม สังขฮวด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุทุ่งพลับพลา

ไม่เห็นด้วย

408 นาย ชม สุขสบาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุทุ่งพลับพลา

ไม่เห็นด้วย

409 นาย มาโนช อินทรสภาพร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วีวารา เจริญทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

410 คุณ ทองพูล  ศรีบุญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศรีบุญทรัพย์ไพศาล

ไม่เห็นด้วย

411 คุณ ดวงตา เพ็งลุย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศรีสรรเพชร เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

412 คุณ วีระพงค์ พลอาสา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศรีสะเกษ วิทยุการ

ท่องเที่ยว

ไม่เห็นด้วย

413 คุณ เสมอ เดชะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ส.ทวีโชค

ไม่เห็นด้วย

414 นาง สุดารัตน์ อนันทวรรณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ส.สุดารัตน์ ก่อสร้าง 

สถานีวิทยุเสียงจาก

สุวรรณภูมิ 88.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

415 คุณ อาทิตย์ อาษาขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สตาร์เอฟเอ็ม

ไม่เห็นด้วย

416 นาย สงัด สระสูงเนิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สระสูงเนิน

ไม่เห็นด้วย

417 นาย อนันต์ สัจธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สัจธรรมเจริญทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

418 คุณ เกษมศรี สุภาอินทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สัมมาเวฟ

ไม่เห็นด้วย

419 นาย สุกิจ โกเศส ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สายกิจรุ่งโรจน์

ไม่เห็นด้วย

420 คุณ เจม สายปัญญา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สายปัญญาเรคคอร์ด

แอนด์สตูดิโอ

ไม่เห็นด้วย

421 คุณ พวันนา สุธน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สาวส่าโปรโมชั่น แอนด์

เรคคอร์ด

ไม่เห็นด้วย

422 คุณ ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สิบตระกูล เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

423 คุณ นวลจันทร์ หงษ์สูง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สิริมงคลบ้านและสวน

ไม่เห็นด้วย

424 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สุจิตราเจพีมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

425 นาย เชิดชัย เสตะจันทน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ห้าห้าเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

426 คุณ อรัญชัย โบราณรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อรัญชัย เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

427 คุณ ไพรัตน์ กาญจนเสน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อวยพรทรัพย์รุ่งเรือง

ไม่เห็นด้วย

428 นาง อุลัยวรรณ บุญไพโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อุลัยวรรณบีพีอาร์

ไม่เห็นด้วย

429 คุณ ชยุต สมัครไทย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฮิตมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

430 นาย ธนพล กัณฑสังข์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฮิวแมนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

431 นาย มงคล บุญเลิศ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เกษตรผสมผสานบ้าน

ทุ่งบรอดคาสท์ 

สถานีวิทยุ กรีนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

432 นาย เกรียงศักดิ์ นวลละออ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เพาเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

433 คุณ ฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอฟ

เอ็มสุราษฎร์ธานี

ไม่เห็นด้วย

434 นาย สมภาศ ไฝ่ฝัน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ใฝ่ฝัน

สตูดิโอ

ไม่เห็นด้วย

435 นาง อรวัน วงหา ห้างหุ้นส่วนจํากัด กําปั้น

อินเตอร์

ไม่เห็นด้วย

436 นาง บุศย์รินทร์ 

จันทนะสุคนธ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จันท

นะสุคนธ์

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

437 นาย เกรียงไกร นาคสุด ห้างหุ้นส่วนจํากัด ถาวร

เกรียงไกรคูณทรัพย์ 

(สถานีวิทยุท้องถิ่นตําบล

ห้วย)

ไม่เห็นด้วย

438 นางสาว สมพร กาวี ห้างหุ้นส่วนจํากัด นักบุญ

เขา FM 94.75

ไม่เห็นด้วย

439 คุณ ยุพิน จันทร์ชุย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นักบุญขุนเขา

ไม่เห็นด้วย

440 คุณ เจษฎา คามพินิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นักบุญขุนเขา

ไม่เห็นด้วย

441 คุณ พัทธดลย์ คําพิลา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นันท์นภัส 93

ไม่เห็นด้วย

442 คุณ สมชาย ทองสุข ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บําเหน็จไทยเจริญ

ไม่เห็นด้วย

443 นาง ดาวิน นิติตุลเกยูร ห้างหุ้นส่วนจํากัด พืชผัก

และผลไม้

ไม่เห็นด้วย

444 คุณ ชาญชัย อินททูล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฟ้าใหญ่ พัฒนาเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

445 คุณ รังสรรค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มวลชนสัมพันธ์ 

ปากช่อง

ไม่เห็นด้วย

446 คุณ ประภาศรี มูลลี ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิลลี่ 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

447 คุณ อุดร ขจรพบ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลูกทุ่ง

บ้านดอนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

448 นาง วาสนา สีดาชาติ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วาสนามีทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

449 คุณ จุลเจือ วรครบุรี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุครบุรี

ไม่เห็นด้วย

450 คุณ ธนพัฒน์ บุญชูวงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิภาวดีซิตี้เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

451 นาย สมปอง เชื้อชม ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมรัศ 

เซอร์วิส

ไม่เห็นด้วย

452 คุณ ภูษณิศา รัตนพล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สุวรรณคูหาเรดิโอ 2012

ไม่เห็นด้วย

453 นาง รอศีอ๊ะ หมานหล๊ะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

 นกเขาเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

454 คุณ วิทยา บุญมาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด

กู้ภัยเชียงดาว

ไม่เห็นด้วย

455 คุณ ไสว ฤทธิพิษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ช่องแมววิทยุ

ไม่เห็นด้วย

456 คุณ อุทัย กันธา ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ต้นเงินล้านนา

ไม่เห็นด้วย

457 คุณ เปรมฤดี ทาระพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ท็อปทีมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

458 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

มิตรเมืองลุง 99 มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

459 คุณ สามารถ ทองสว่าง ห้างหุ้นส่วนจํากัดรักดอย

เต่า

ไม่เห็นด้วย

460 คุณ ชูชาติ อุทัยชิต ห้างหุ้นส่วนจํากัดศิลา

ออนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

461 คุณ หรรษธร วรธนโชติ ไม่เห็นด้วย

462 คุณ วัธนา ขวัญเดช ไม่เห็นด้วย

463 คุณ วรภพ อินยา ไม่เห็นด้วย

464 คุณ รุจน์ เกี๋ยงทํามา ไม่เห็นด้วย

465 คุณ สง่า อินยา ไม่เห็นด้วย

466 คุณ กัญญาณัฐ อินยา ไม่เห็นด้วย

467 คุณ สุนทร จํารัส ไม่เห็นด้วย

468 คุณ รัชดาพร พรพา ไม่เห็นด้วย

469 คุณ ปฏิกร พินิจกุล ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลกิใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

470 นาย สนม ภู่ระหงษ์ ไม่เห็นด้วย

471 นาง บัวเขียว สมควร ไม่เห็นด้วย

472 คุณ พรชิภา วิชันดิษฐ ไม่เห็นด้วย

473 คุณ กัมปนาท ภูมิลํานันท์ ไม่เห็นด้วย

474 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี ไม่เห็นด้วย

475 คุณ ณัฏฐินี แสนคํา ไม่เห็นด้วย

476 นาง นวลจันทร์ ศรีสุข ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

75 โปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย

477 คุณ คนึง เปรมสมบัติ ไฟว์สตาร์เว็ป เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

478 คุณ ประจักษ์ ติยะวงค์ สถานีวิทยุ ฅน

แม่ฮ่องสอน FM 89.50 

MHz

ไม่เห็นด้วย

479 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ 

FM 92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

480 คุณ อพัชชา ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ ไม่เห็นด้วย

481 นางสาว มาลินี อภิรักษ์ธามภากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู

106.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

482 นาย อภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุธุรกิจ

บุ่งเรดิโอ 90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

483 นาง อําภา โพธิ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

484 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

485 นาย ประกฤต ภู่พิสิฐ สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

486 นาย อนิรุทธ์ ทุลไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียง

ลิ้งค์ไทยแลนด์

ไม่เห็นด้วย

487 นาย ภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ 

FM93.0MHz

ไม่เห็นด้วย

488 นาย กร กือใจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสน

ยาวิชัย อิเลคทริค

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 

ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง

บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต

ให้เป็นอย่างอื่นได้ 

        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้

สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่

กฎหมายแม่บทกําหนดได้

        ในส่วนของกรณีการยกเลกิใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

489 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย์ สถานีวิทยุ พี.ดี บรอด

แคสติ้ง เชียงใหม่

ไม่เห็นด้วย

490 นาย นิพันธ์ ทิพย์แก้ว สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

491 นาย รัตน์ติกรณ์ เวชสุคํา สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

492 นาย สตญา สินธุสัย สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

493 คุณ ไพโรจน์ เงอเลอะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

โรจนศิลป์ มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

494 คุณ เที่ยง โพธิ์ชืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 ไม่เห็นด้วย

495 นาย อรุณชัย พุมเสน นักจัดรายการวิทยุ ไม่เห็นด้วย

496 นางสาว เอื้อมเดือน สมานมิตร ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสียง

จะนะ

ไม่เห็นด้วย

497 นางสาว สุขนิตย์ วิทยาภิรักษ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ 

FM 92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

498 นาย พลเดช คงยอด ห้างหุ้นส่วนจํากัด คลื่น

ฮิตท๊อปไทย จํากัด 

สถานีวิทยุกรีนเวฟ 

fm 101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

499 คุณ ไวพจน์ อ่อยปุย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

500 นาง สุชาดา แสงวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

501 นาย สมปอง ทองดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

502 นาง นวลจันทร์ มูลมณี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

503 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัทแสนสุขวิชั่น จํากัด ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาํหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

504 คุณ ลัดดา พลบุตร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทุ่งสามแท่ง เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

505 คุณ ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

506 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่น

วัฒนธรรมอีสาน

ไม่เห็นด้วย

507 นาย วิชัย เฉลิมรําพึงวงษ์ สถานีวิทยุเอฟเอ็มบ้าน

หัวนา 90.25

ไม่เห็นด้วย

508 คุณ ประกาศิต พวงนาค ห้างหุ้นส่วนจํากัดพรหม

ศิลป์

ไม่เห็นด้วย

509 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวิทยุบ้านผือ ไม่เห็นด้วย

510 นาย ชัยสิทธิ์ ไชยมา สถานีวิทยุแมสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

511 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เพ็งอิ่ม สถานีวิทยุซันนี่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

512 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุโมเดิร์นเวฟ 

สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

513 นาย วิวัฒน์ หนูมาก สถานีวิทยุกระจายเสียง

ชุมชนสวนป่าห้วยพูด

ไม่เห็นด้วย

514 นางสาว นิพิชฌพ์พร เป็นสบาย โครงการรักษ์ไทย ไม่เห็นด้วย

515 นาง อภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

516 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 

96.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

517 นาย อํานวย กุคํารักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

518 นาย กิตติพงษ์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

519 นาย ทรงศักดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

520 นาย สุชาติ ระกํา วิทยุคนเกษตร ไม่เห็นด้วย

521 คุณ สมใจ ซําฮกตัน สถานีวิทยุคนรัก ปทุม

และสถานีวิทยุรวมพล

คนข่าวชาวอยุธยา

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บญัญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

522 นางสาว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษัท บ้านสุขภาพดีเรดิ

โอ จํากัด 90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

523 นาย ดวงจันทร์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พาชื่นเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

524 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวิทยุอําเภอโคก

สําโรง

ไม่เห็นด้วย

525 นาง ทองจันทร์ สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

526 นาง อินทร์ปอน สาระคํา กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

527 นาย สมร สงีาม กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

528 คุณ อุไร อินทร์เดน บริษัท ไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน)

ไม่เห็นด้วย

529 คุณ รําไพ นุกาดรัมย์ ไม่เห็นด้วย

530 นาย ณรงค์ วันยงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิทักษ์

 เอ็นจอย

ไม่เห็นด้วย

531 นางสาว กิ่งดาว บํารุงชาติ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นครกาหลงธุรกิจโฆษณา

ไม่เห็นด้วย

532 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ์ สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

533 นางสาว วิชัชุฎา วิชาเถิน สถานีวิทยุประชาชน

แม่ตืนศรีวิชัย สถานีวิทยุ

คนรักษ์ดอย

ไม่เห็นด้วย

534 คุณ วริทธิ์ ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ ไม่เห็นด้วย

535 นาย วิทยา ใจสอาด ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินทร์

บุรี มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

536 คุณ เอนก แก้วมาลา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เม็งกาโตเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

537 นาย อุดม เสิดผาด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนคําพอุง

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

538 นางสาว อณัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

539 นาย ประทีป ทัศนียาภรณ์ สถานีวิทยุก้าวหน้าเรดิโอ

 96.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

540 นาย ประไพ ไกรษี สถานีวิทยุรวมใจไทยน้ํา

เกลียง 103.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

541 นาย จิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ดีเจ สถานีคนเมืองล้านนา ไม่เห็นด้วย

542 คุณ อธิชา ปันโน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อธิชาเรดิโอ แอนด์ 

ทราเวล

ไม่เห็นด้วย

543 นาง ธัญาลัย ชูเลิศ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทุ่งเศรษฐี แอ๊ดเวอไทซิ่ง

ไม่เห็นด้วย

544 นาย มานิต จันทธรณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อิสานมวลชน

ไม่เห็นด้วย

545 นาง พัชรินทร์ แก้วมาลา 17 หมู่ 4 ต.ป่าตาล อ.

ขุนตาล จ.เชียงราย 

57340

ไม่เห็นด้วย

546 นาย อุทิศ บุตรธรรมศา สถานีวิทยุคนเกษตรกร ไม่เห็นด้วย

547 นาย ณัฐพล ทับทอง คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์ 

สารพันข่าวสาร บริการ

ชุมชน FM 95.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

548 นาย เทพมาตรี พวงจําปา สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย

กันทรารมย์

ไม่เห็นด้วย

549 นาย วิชิต กันสาย สถานีวิทยุคนหญ้าปล้อง ไม่เห็นด้วย

550 คุณ รัตนา จีอาทิตย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียง

รัตน์ มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

551 นาย สุวิทย์ ทองบ่อ สถานนีวิทยุคนก้าวหน้า ไม่เห็นด้วย

552 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกุล กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาํหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

553 นาย สวรรค์ปวีร์ วงศ์หลวง สถานีวิทยุรวมใจไทยพยุห์ ไม่เห็นด้วย

554 นาย ไหม ยืนยง สถานีวิทยุบ้านโนนลาน ไม่เห็นด้วย

555 นาง พัทธนันท์ ศิลาชัย สถานีวิทยุวิอาร์สปอต

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

556 นาย พิเชฏฐ์ อุทธัง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่

แตงมีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

557 นางสาว รัตนาภรณ์ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตรกร 

106.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

558 นาง รวิรรณ์ ศิริเลิศวิมล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศักดิ์ชาย เรดิโอ สเตชั่น

ไม่เห็นด้วย

559 นาย สรวง รติกรธนประยูร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

รติกรเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

560 นางสาว หทัยทิพย์ งามอยู่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ไรไซต์เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

561 นางสาว รัตติกาล แก้วบุญมี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทีอาร์เอมีเดียเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

562 นาย วิชญะ พวงทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจบี 

เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็มและ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สาน

สัมพันธ์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

563 นาย ดิณห์ วัฒนพิทักษ์กุล สถานีวิทยุลูกทุ่งไท

บําเหน็จ

ไม่เห็นด้วย

564 นาย วรุต พูลภูงา ร้านกิ๊ฟโมบาย ไม่เห็นด้วย

565 นางสาว ณัฐหทัย พูลภูงา ร้านกิ๊ฟโมบายท่าตูม ไม่เห็นด้วย

566 นางสาว สุรีรัตน์ จันทร์แดง ร้านกิ๊ฟโมบาย ไม่เห็นด้วย

567 นางสาว ทองแดง เสาร์ทอง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย

568 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

569 นาย คําปอน แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

570 นาง ชญาณนันท์ จันทร์เพชร นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เปน็อย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

571 นาง นงรักษณ์ บุญศรี 60 หมู่ 2 ตําบลหนองฮี 

อําเภอหนองฮี จังหวัด

ร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย

572 นาง รักชาติ แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

573 นาย ประมวล บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

574 นาย ประสิทธิ์ ธานีรัตน์ สถานีวิทยุเอ็นเคเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

575 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นครราชสีมาทาวเวอร์ 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

576 นาย สมอาจ แย้มจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 

106.00 อ.คง จ.

นครราชสีมา

ไม่เห็นด้วย

577 นาง ปานิธสา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพัฒนาและ

ส่งเสริมชุมชน มิตรภาพ

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

578 นาย เกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเก่า FM87.75 ไม่เห็นด้วย

579 นาย นิโรธ โชค บริษัท อันดามัน 

เพาเวอร์ แมส จํากัด

ไม่เห็นด้วย

580 คุณ อําพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์

 FM 100.75 Mhz

ไม่เห็นด้วย

581 นางสาว กนพร กุดไธสง ห้างหุ้นส่วนจํากัด กนก

พร มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

582 นาย ถนอม บุญเพ็ชร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้าน

น้อยมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

583 คุณ วันดี จํานงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อารี

ยะธุรกิจบันเทิง

ไม่เห็นด้วย

584 นาย ยอดชาย อิทบุษย์ สถานีวิทยุThe FM 

104.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

585 นาย ประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส

เอสเรดิโอ 106.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

586 คุณ อําไพ อุทัยมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อําไพ

เรดิโอ fm 90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

587 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ สถานีวิทยุเชียงใหม่เมือง

งาม

ไม่เห็นด้วย

588 นาง เฉลี่ยว สายจันทร์ สมาคมสื่อสารมวลชน

สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง สาขา อําเภอ 

ด่านขุนทด

ไม่เห็นด้วย

589 นาย กรวิชญ์ มีเดช FM 90.0 เพชรบูรณ์ ไม่เห็นด้วย

590 นาย เผย กั้วมาลา วิทยุมวลชนคนโนน

ดินแดง

ไม่เห็นด้วย

591 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป

 จํากัด

ไม่เห็นด้วย

592 นาย กิตติพนธิ์ ท้าวคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

แฟมิลี่ มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

593 นาย ชม เทพสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนบ้านเฮาเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

594 นาง หนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร์ สถานีวิทยุคนเมืองงาม ไม่เห็นด้วย

595 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค์ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม

 103.5 MHz

ไม่เห็นด้วย

596 นาย กันต์พลน์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พาชื่นเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

597 นางสาว พรพิมล วิรุฬรัตน์ สถานีวิทยุ รินคํา เรดิโอ 

99.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

598 นาย นิรันดร์ กิติราช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนพอเพียง เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

599 นาย คําฝั่น วรรณสินธ์ สถานีวิทยุชุมชนคนรัก

เมืองอาจ

ไม่เห็นด้วย

600 นาย ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ บริษัท คารืมอนาทกข์

อินเตอร์เทรด จํากัด

ไม่เห็นด้วย

601 นาย อุดม กันต้ะ ราชพฤกษ์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

602 นาย เกียรติศักดิ์ ใจตรง กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

603 นาย บุญมา สุตะคาน กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

604 นาย พิสิษฐ์ เวียงสมศรี สถานีวิทยุศรีธานีแฮปปี้

เรดิโอ 91.75

ไม่เห็นด้วย

605 นางสาว สิริลักษณ์ บุญประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล ไม่เห็นด้วย

606 นาย สุชาติ พรหมธีรเดช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทร

น้อย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

607 นางสาว ยุพิน ยอดรักษ์ ร้านยื่งยง 2021 ไม่เห็นด้วย

608 นาย บุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ 

FM106.50

ไม่เห็นด้วย

609 นาง เลิศลักษณ์ ใบคํา อบต. ขนุน ไม่เห็นด้วย

610 นาย ชัยณรงค์ องอาจ ร้านกินลมชมทุ่ง ไม่เห็นด้วย

611 นาย พินิจ ภูขาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฝางชนู

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

612 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย 

สถานีวิทยุแฮปปี้เวฟ

มีเดีย FM 93.00 MHz 

สุราษฏ์ธานี

ไม่เห็นด้วย

613 นาย ณัฐพงษ์ ลินลาด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

โชคพิชิต 2008

ไม่เห็นด้วย

614 นาย พีรธัช คณะรัฐ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-

โทรทัศน์ ภาคประชาชน

ไม่เห็นด้วย

615 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคกี้ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

616 นาย ชํานาญ พูลฉนวน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลูกทุ่ง

ร้อยเปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย

617 นาย ชัชวาลย์ เอียกานา ห้างหุ้นส่วนจํากัด โปโล

พุทไธสง

ไม่เห็นด้วย

618 นาย ทัศนะ เจือจาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท๊อป

ฮิตเรดิโอ สวรรคโลก

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เปน็อย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

50



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

619 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทร

น้อยเรดิโอ 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

620 คุณ สรดิษฎ์ ศรีกลิ่นดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทอง

พันช่าง มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

621 นาย ภราดร จารุพันธ์ มูลนิธิโรงเรียนพะตง

วิทยามูลนิธิ

ไม่เห็นด้วย

622 นาย ปัณณพัฒน์ บวรเมธาธนพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ปัณณ

พัฒน์

ไม่เห็นด้วย

623 นาง ประนอม วรรณสินธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คนรัก

เมืองอาจ สถานีวิทยุ คน

รักเมืองอาจ 106.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

624 นาย บุญปลื้ม หาญณรงค์ สถานีวิทยุทุ่งเลี่ยมเรดิโอ

 FM 89.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

625 นาง รุ้งทอง กอกวังใน ห้างหุ้นส่วนจํากัด น่าน

อัพเดท

ไม่เห็นด้วย

626 นางสาว ฐาณิศร์ ถิระสาโรช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ลําปางมีเดีย 

คลื่น 102.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

627 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิจิตร

ศิลปปักธงชัย ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด 

ปักธงชัย 888

ไม่เห็นด้วย

628 นาง อรพันธ์ คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สํานักงานหมอลําหนุ่ง

อีสานธุรกิจบรรเทิง

ไม่เห็นด้วย

629 นาย บุญเรือง คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สํานักงานหมอลําหนุ่ง

อีสานธุรกิจบรรเทิง

ไม่เห็นด้วย

630 คุณ ชาญวิทย์ สนธิเจริญ ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

631 คุณ วายุภัค คําจันทร์ สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู่

 96.50

ไม่เห็นด้วย

632 นาง สุรรัตน์ บุญประสาร สถานีวิทยุสมูทคิต ไม่เห็นด้วย

633 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวิทยุออลสไตล์

สเตชั่น 103.0 MHz 

รหัสสถานี 12520261

ไม่เห็นด้วย

634 นาย สุรสิทธิ สวิญญาณกทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชน

ไม่เห็นด้วย

635 คุณ ณัฐวดี ทวีทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  

สุราษฎร์สินทรัพย์ธุรกิจ

ไม่เห็นด้วย

636 คุณ อุไร อิกษรวรรณ ไม่เห็นด้วย

637 นาง อ่อนอรุณ สุรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดับเบิ้ลกาย มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

638 คุณ อุทัย สุรัตน์ ไม่เห็นด้วย

639 นาย ชาตรี ภาคสําโรง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สะแก

ราชสัมพันธ์มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

640 นางสาว นันริฌาญ์ ภักดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เกษตรสินสีมา

ไม่เห็นด้วย

641 นางสาว พัณญ์มิตา พุ่มธนานพรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สวีทเวฟ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

642 นาย รัตนจรินทร์ จิตตนา สถานีวิทยุ FM 104 

เชียงคํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

643 นางสาว นันท์ณภัสร์ โพธิ์กลิ่น สถานีวิทยุทุ่งสวรรค์ เรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

644 นาย มยุราช บุตรธรรมา สถานีวิทยุคนเกษตร 

98.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

645 นาง บูรณ์ภาคย์ ภูมิโภคพัฒน์ สถานีวิทยุมิตรภาพ

กูยลาว FM 88.75 MHz

 อ.ห้วยทับทัน

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกนิกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

646 นาย เสน่ห์ แสนคํา สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย 

FM 96.25 MHz 

อ. ราษีไศล

ไม่เห็นด้วย

647 นาย อุดร วิเศษชาติ สถานีวิทยุเพื่อนเกษตร 

FM 91.25 MHz 

อ.ห้วยทับทัน

ไม่เห็นด้วย

648 นาย เนตร ขันคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มหาเฮง โปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย

649 นาง บังอร  ชูติธวัช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดีดี เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

650 นาย พันธมิตร สุนี สถานีวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

651 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

24 เรดิโอ (สถานีวิทยุคน

รากหญ้า เชียงราย)

ไม่เห็นด้วย

652 นาย เอกชัย เทียมสีฟ้า สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

653 นาง รอฝีอ๊ะ  หมานหล๊ะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นกเขา

 เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

654 นาย นคร พันประสิทธิ์ พญาแลเรดิโอ fm 

100.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

655 นาย สมศรี คําคูณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรดิโอ 

โคราช 7 รหัสสถานี 

05520128

ไม่เห็นด้วย

656 นางสาว ไพรัตน์ ก้อนจินดา สถานีวิทยุเสียง

ประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย

657 นางสาว นงค์เรียม สุขเหล็ก สถานีวิทยุเสียง

ประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย

658 นาย สมควร ราษี สถานีวิทยุ SUNSHINE 

RADIO FM.100 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กาํหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

659 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวิทยุเสียง

ประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย

660 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวิทยุเมืองหมอแคน

แก่นนคร

ไม่เห็นด้วย

661 นางสาว สุปิยา เชียงมา สถานีวิทยุ fm 104 

เชียงคํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

662 คุณ อันธิกา สหปรีชา สถานีวิทยุ fm 104 

เชียงคํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

663 นาย บุญเรือง วงศ์ใหญ่ สถานีวิทยุ fm 104 

เชียงคํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

664 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พัชรินทร์เรดิโอ 98.25 

MHz

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พัชรินทร์เรดิโอ 98.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

665 คุณ พิมพ์พรรณ 

ปัญญาตาวงค์

เทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง เห็นด้วย เพราะมีการกําหนดประเภทของผู้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้สามารถจัดให้มีคลื่นความถี่ที่

ตรงต่อความต้องการของผู้รับฟังสถานีวิทยุ และมีก่ารกําหนดการต่อใบอนุญาตวิทยุในแต่ละ

ประเภท และสัดส่วนการนําเสนอข่าวสารที่ตรงจุด ตรงประเด็น เพื่อให้ผู้รับฟัง รับฟังข่าวสารได้

อย่างทั่วถึง

666 คุณ กฤษฎา ลิมปพัทธ์ เห็นด้วย และแสดงความเห็นว่า อยากให้ทุกสถานีบังคับการถ่ายทอดข่าวจากสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเวลา 07:00-07:30 น.และเวลา 19:00-19:30 น. ด้วย

667 คุณ สราวุฒิ ปัญยาง กลุ่มคนศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

เห็นด้วย

668 คุณ มนัสสา โชติรุ่งโรจน์ บริษัท จารุลักขณา 

เรดิโอ จํากัด (FM92.25 

สะเดาจารุลักขณา 

เรดิโอ)

เห็นด้วย

669 คุณ วีรชาติ บริษัท สันติภาพมีเดีย 

จาํกัด ทีวีอีสานบ้านเฮา

เห็นด้วย

670 คุณ วสุรมย์ สุริยะวงศ์ ประชาชน เห็นด้วย

671 คุณ วาสนา ทรัพย์ธํารงค์ ประชาชน เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ได้กําหนดให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง
บัญญัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภท คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดประเภทใบอนุญาต
ให้เป็นอย่างอื่นได้ 
        ร่างประกาศฉบับนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง ซึ่ง พรบ. องค์กร มิได้กําหนดอายุ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การกําหนดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศนี้ จึงได้กําหนดให้
สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บญัญัติให้มีอายุไม่เกินเจ็ดปี คณะกรรมการจึงไม่อาจกําหนดอายุใบอนุญาตให้เกินกว่ากรอบที่
กฎหมายแม่บทกําหนดได้
        ในส่วนของกรณีการยกเลิกใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนั้น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างประกาศข้อ ๒๔ แล้ว

        สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

672 คุณ ไพบูลณ์ ย้อยหยด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เห็นด้วย

673 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย์ มส. เห็นด้วย

674 คุณ ภัคพล ทับทิมทอง วิทยุประชาคมระยอง เห็นด้วย

675 คุณ สุรเดช ร่มศรี วิทยุศึกษาและวัฒนธรรม

 FM91MHZ. (วิทยุ

เทคโนโลยีร้อยเอ็ด)

เห็นด้วย

676 คุณ สมนึก เดวีเลาะ วิทยุศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

เห็นด้วย

677 คุณ เพ็ญฤดี อาลีมามะ สถานี 93 Mass FM เห็นด้วย

678 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวิทยุ 93 Mass FM เห็นด้วย

679 คุณ ขจรศักดิ์ จิตหาญ สถานีวิทยุกระจายเสียง

934

เห็นด้วย

680 คุณ เสน่ห์ บุญแก้ว สถานีวิทยุบ้านผือ

เรดิโอ 94.75

เห็นด้วย

681 คุณ เกริกเกษม อรุณบุญมาศ สถานีวิทยุอิสานเรดิโอ 

fm 96.50 MHz

เห็นด้วย

682 คุณ สมพงษ์  อินทร์ มา สือรักอุทัย เห็นด้วย

683 คุณ วารุณีย์ จารุลักขณา ห้างหุ้นส่วน จํากัด 

ประสิทธิ์ คาร์ เซ็นเตอร์

เห็นด้วย

684 คุณ พงศ์กร หาญจิต ห้างหุ้นส่วน จํากัด 

พี.เอส.จี มีเดีย

เห็นด้วย

685 คุณ พินิศจัย พรหมเทพ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดับเบิ้ล กาย มีเดีย

เห็นด้วย

686 นาง วารียา อับดุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิสร๊อพ เห็นด้วย

687 คุณ ชลธร วิวัฒน์วิศาลสกุล เห็นด้วย

688 คุณ ขวัญสอน แพน้อย เห็นด้วย
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๖ - ข้อ ๗) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

689 คุณ พรรษธร วรธนโชติ เห็นด้วย

690 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย์ เห็นด้วย

691 คุณ ทินรัตน์ ศุภผลกุลนันทร์ เห็นด้วย

692 คุณ ศรัญญา วิบูลกิจ เห็นด้วย

693 คุณ สาวิตรี นพสุวรรณ เห็นด้วย

694 คุณ วรรณา แก้วมณี เห็นด้วย

695 คุณ สุรพันธุ์ อินโอภาส เห็นด้วย

696 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ เห็นด้วย

697 คุณ เสกสิทธิ์ คําบาง เห็นด้วย

698 คุณ เปรมินทร์ ศรีบัวเอี่ยม บริษัท มาณามิณทร์ เวย์

 จํากัด

ไม่ออกความเห็น
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

1 คุณ องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย

ขอเพ่ิมเติมขอความในขอ ๑๑ วรรคสอง "... กรณีคลื่นความถี่ที่ผูประกอบกิจการ

กระจายเสียงตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงอยูในวันที่ประกาศ

นี้ใชบังคับ และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีหนาที่ในการใหบริการกระจายเสียงตามที่

กฎหมายกําหนดแตยังไมไดประกอบกิจการกระจายเสียงในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

หากประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามประกาศนี้สําหรับคลื่นความถี่

ดังกลาวใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามประกาศนี้ตอคณะกรรมการ

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่แผนประกอบกิจการกระจายเสียงผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ และใหคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีโดยคํานึงถึง

หนาที่ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ ความจําเปนของการประกอบกิจการและ

การใชคลื่นความถี่

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงรางประกาศตอไป

2 มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย กสทช.ควรพิจารณาวา สถานีวิทยุของหนวยงานของรัฐที่

มีหนาที่ตามกฎหมายที่ยื่นขอใบอนุญาตนั้น ที่ผานมาไดออกอากาศสอดคลองกับหนาที่

ตามกฎหมายหรือไม หรือ ใชคลื่นความถี่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ ถาเปนเชนนี้ ก็ควร

จะใหยื่นคําขออนุญาตประเภทบริการธุรกิจ หรือกรณีหนวยงานที่มีความจําเปนเพ่ือ

บริการสาธารณะ กสทช. ก็ควรพิจารณาวา หนวยงานที่มีความจําเปนเพ่ือบริการ

สาธารณะ ที่ผานมาไดออกอากาศสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานหรือไม หรือ

มีโฆษณาทางธุรกิจแอบแฝง หาก ๒ หนวยงานนี้ ใชคลื่นความถี่ทับซอนกัน ก็ควรให

ใบอนุญาตแกสถานีวิทยุที่ใชคลื่นความถ่ีเพ่ือบริการสาธารณะโดยไมมีโฆษณาทางธุรกิจ 

หรือไมใชคลื่นความถี่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ

รางประกาศขอ ๑๒ ไดวางแนวทางการพิจารณาอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ประเภทกิจการบริการ

สาธารณะ โดยผูขอรับใบอนุญาตตองเปนหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ หรือ

เปนหนวยงานที่มีวัตถุประสงคในการบริการสาธารณะและมีความจําเปนตองใชคลื่นความถี่โดยตองไม

ซํ้าซอนกับการใชงานคลื่นความถี่ของหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ ซึ่งเปน

การกําหนดหลักเกณฑใหสอดคลองกับมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลว

3 คุณ หรรษธร วรธนโชติ ไมเห็นดวย เพราะการลดกําลังสง 50 วัตต เปนการลดกําลังสงท่ีตํ่าเกินไป การกระจาย

ขาวสารสูชุมชน จะไมทั่วถึง เพราะในปจจุบัน วิทยุชุมชน ชวยในการรับรูและชวยเหลือ

ประชาชนในดานตางๆ

รางประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป 

เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีไดทราบลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคํา

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประเด็นเก่ียวกับกําลังสงดงักลาว เปนประเด็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ

ตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กําลังสงตํ่า ทั้งน้ี 

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการจัดทําประกาศ

หลักเกณฑดังกลาวตอไป
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

4 คุณ สิริธิดา จันอู ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย, บางพ้ืนที่ มีคนสนใจประกอบกิจการนอยลง เพราะพฤติกรรมการรับชม 

รับฟงท่ีเปลี่ยนไปของคนฟง ควรจัดเก็บเปนแคคาใบอนุญาตเปนคาใชจายของ

ผูประกอบการกิจการอยางเดียว

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๑ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

5 คุณ ธนกฤต รุงแสนทวี สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียง

ทองถ่ินอุบลราชธานี

ไมเห็นดวย, ประเภทวิทยุธุรกิจทองถ่ิน ควรใชวิธีการพิจารณาถึงความเหมาะสมที่ผาน

มาสิบกวาปเขาไดชวยเหลืออะไรใหกับภาครัฐ หรือชุมชนในทองถิ่นบาง หรือ ผูท่ีมา

ประมูลควรเปนผูที่ทดลองประกอบกิจการมากอน

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย

และออกประกาศหลักเกณฑที่เก่ียวของตอไป

6 คุณ ประจักษ พานทอง สถานีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม 88.00 MHz 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย

ในเรื่องการประมูลคลื่นวิทยุ (ประเภทวิทยุธุรกิจ) ไมเห็นดวยอยางย่ิงและขอคัดคาน 

ถึงแมวา กสทช. จะมีการอางอิงประกาศคําสั่งของ คสช. จากเมื่อป 2560 ที่ใหมีการ

เลื่อนการบังคับใช พรบ. จัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุและจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2565

 และถึงแมวาจะมีราง พรบ. คลื่นความถี่วิทยุที่ระบุใหตองมีการประมูล (ซึ่งเปนการ

อางอิงโดยใชหลักการจากพรบ. ที่ใชกําหนดหลักเกณฑสําหรับสถานีวิทยุคลื่นหลัก แต

กลับนํามาใชรวมกับวิทยุชุมชน)  คัดคานการประมูล เพราะการประมูลสรางโอกาสแก

กลุมที่มีกําลังเงนิทุนหรือกลุมนายทุนซึ่งไมกอการการกระจายรายไดไปยังระดับทองถ่ิน 

และเทากับวา กสทช. ไปลดโอกาสกับผูประกอบกิจการวิทยุชุมชนในทองถ่ินในปจจุบัน

 ที่ประสงคเพียงอยากมีงานมีรายไดเพ่ือหลอเลี้ยงครอบครัวและสรางงานในชุมชน ซึ่ง

เทากับวา กสทช. จะทําใหเกิดการวางงานหรือตกงานและสรางภาระหนี้สินกับผูท่ีไดรับ

ผลกระทบ (ซึ่งกระผมเปนหนึ่งในจํานวนหลายๆทานที่ไดรับผลกระทบแนนอน) คัดคาน

การประมูล เพราะวิทยุชุมชนไมไดมีรายไดจากการโฆษณามูลคามากมายตามที่กสทช. 

ประเมินหรือคาดเดา เนื่องจากกําลังสงท่ีตํ่า สัญญาณคลื่นชัดเจนในรัศมีเพียง 20-30 

กิโลเมตรเทานั้น การหาผูสนับสนุนจึงมิใชเรื่องงาย อันเปนขอจํากัดในการสรางรายได

มากพอ เพ่ือใหมีความสามารถในการรวมแขงขันประมูลและอีกทั้งผูประกอบการไมมี

เงนิทุนเพียงพอในการรวมแขงขันการประมูลคลื่นความถี่ฯ ซึ่งในขอนี้ กสทช.เองก็ทราบ

ดี แตหาก กสทช. ยังคงเดินหนาใหมีการประมูลเทากับวา กสทช. มีเจตนาลดสถานีวิทยุ

ชุมชนหรือกําจัดใหหมดสิ้นไป โดย กสทช.อางกฎระเบียบขอบังคบัดานกฎหมายเพ่ือจะ

ดําเนินการตอไป คัดคานการประมูล เพราะรูสึกถึงความไมเปนธรรมและไมโปรงใส โดย

เจตนารมณตั้งตนของวิทยุชุมชนเพ่ือการเปดโอกาสใหประชาชนสรางการมีสวนรวมใน

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตาม มาตรา ๔๑ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะ

ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

7 คุณ คมสันต สีดานุช หางหุนสวนจํากัดเค.เอส.เจริญสุข ขอขยายเวลาไปกอน5ปครับ

8 คุณ ทวิชา เครื่องกําแหง ไมเห็นดวย, ควรขยายเวลา การดําเนินการออกไปอีก 5 ปจะเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ9 คุณ อภิชาติ ปงเมือง ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ขอ 8 ไมควรมีการประมูล เพราะแตละพื้นที่มีความหลากหลาย และเห็น

ควรใหขยายเวลาไปกอน ใหเหมาะกับสถานการณ

10 คุณ ทรงวิทย ดิษฐวุฒิ ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ขอ 8 ไมควรระบุดวยการประมูล ใหอนุญาตดวยวิธีประมูลกับทุกพื้นที่ 

สมควรใชวิธีอื่น กับทุกใบอนุญาต ตามพ้ืนที่ เพราะบางพื้นท่ี มีผูสนใจประกอบกิจการ

นอยลง อันเนื่องจาก พฤติกรรม ผูฟง-ผูชม เปลี่ยนไปกวากอนมาก เห็นควรจัดเก็บเปน

คาใบอนุญาตเปนคาใชจายของผูประกอบกิจการ อยางเดียวเทานั้น หรือ เห็นควรขยาย

เวลา การดําเนินการออกไปอีก 5 ป จะเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

11 คุณ สุรีย เช้ือบุญมี ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ควรแยกเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ไมผูกขาดกับ

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง กรณีที่เปนหนวยงานของรัฐ ไมควรใชวิธีเดียวกับภาคเอกชน 

12 คุณ สุพพัตรา ทับยา ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ปญหาที่เจอสวนใหญคือพฤติกรรมคนดู และคนฟงที่เปลี่ยนไป เศรษฐกิจก็

ยํ่าแย เห็นวาควรมีการขยายเวลาใบอนุญาตไปกอนจึงจะเหมาสมกับสถานการณปจจุบัน

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็น

ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑที่

เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

3 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

13 คุณ สมใจ นวลแกว เพราะคนธรรมดาที่ประกอบอาชีพทุกวันนี้ไมสามารถประมูลแขงขันกับนายทุนได 

สุดทายสถานีวิทยุในทองถ่ินก็ไมใชเปนการตอบสนองเพ่ือประชาชนในชุมชนได ไมเห็น

ดวยอยางย่ิงในการประมูลใชความถี่

14 คุณ พินิศจัย พรหมเทพ หางหุนสวนจํากัด ดับเบ้ิล กาย มีเดีย เพราะประชาชนธรรมดาที่ประกอบอาชีพอยูทุกวันนี้ก็ไมสามารถประมูลแขงขันสูกับ

นายทุนได สุดทายสถานีในทองถ่ินก็ไมใชเปนการตอบสนองเพ่ือประชาชนในชุมชนได 

ไมเห็นดวยมากๆ ที่จะใชวิธีการประมูลการใชคลื่นความถี่ (ขอคัดคานคะ)

15 นาง วารียา อับดุล หางหุนสวนจํากัด อิสรอพ ไมเห็นดวย เนื่องจากไมมีงบประมาณที่เพียงพอในการประมูล และอาจจะสูนายทุนใหญ

ไมได

16 คุณ ชลธร วิวัฒนวิศาลสกุล ไมเห็นดวย เพราะการประมูลตองใชเงนินายทุนเทานั้นที่จะประมูลไดคนธรรมดาแบบ

เราคงสูไมไหว ไมมีทุน จึงไมเห็นดวยมากๆที่จะใชวิธีการประมูล

17 คุณ สาวิตรี นพสุวรรณ ไมเห็นดวย บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพทุกวันนี้ไมสารถรับขอมูลและแขงขันกับ

นายทุนธุรกิจใหญๆได สถานีวิทยุทองถิ่นก็ไมใชเปนการตอบสนองเพื่อประชาชนใน

ชุมชนได ไมเห็นดวยอยางย่ิงในการประมูลใชความถ่ี

18 คุณ ขวัญสอน แพนอย ไมเห็นดวย เพราะคนท่ีเปนประชาชนธรรมดา ไมมีทางเอาอะไรไปสูนายทุนไดเลย 

เพราะเราไมมีทุนที่จะไปแขงขัน จึงไมเห็นดวยในการที่จะใชการประมูลคลื่นความถี่

19 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย ไมเห็นดวย เพราะคนธรรมดาที่ประกอบอาชีพนี้ ไมสามารถประมูลแขงขันกับนายทุนได

 จึงขอคัดคานการประมูล

20 คุณ ศรัญญา วิบูลกิจ ไมเห็นดวย เพราะทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าระหวางประชาชนและนายทุน เพราะเราไม

สามารถประมูลสูนายทุนไดเลย ไมควรมีการประมูลใชคลื่นความถี่

21 คุณ เบญญาภา มณีคุณ ไมเห็นดวย เพราะประชาชนคนธรรมดาทีประกอบอาชีพ ทุกวันนี้ไมสามารถประมูล

แขงขันสูกับนายทุนได สุดทายสถานีในทองถ่ินก็ไมใชเปนการตอบสนองความตองการ

ประชาชนในชุมชนได เปนการไมเห็นดวยที่จะใชวิธีการประมูลการใชคลื่นความถ่ี เรา

ขอคัดคาน

22 คุณ วารุณีย จารุลักขณา หางหุนสวนจํากัด ประสิทธ์ิ คาร เซ็น

เตอร

ไมเห็นดวย เพราะประชาชนคนธรรมดาที่ประกอบอาชีพอยูทุกวันนี้ ก็ไมสามารถ

ประมูลแขงขันสูกับนายทุนได สุดทายก็ไมไดเปนการตอบสนองใหประชาชนในชุมชนได 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง

23 คุณ เพ็ญฤดี อาลีมามะ สถานี 93massfm ไมเห็นดวย เพราะประชาชนคนธรรมดาอยางเรา ไมมีอะไรไปสูรบปรบมือกับนายทุนได

เลย จึงไมเห็นดวยที่จะประมูลการใชคลื่นความถี่

24 คุณ ทินรัตน ศุภผลกุลนันทร ไมเห็นดวย เพราะหนวยงานที่จะประมูลไมอาจแขงขันกับนายทุนได จึงไมเห็นควรใช

วิธีการประมูล

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดบัญญัติใหการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ีใหดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. 

ประกาศกําหนด ซึ่งตองมีแนวทางการสงเสริมแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการ 

ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตให

ใชคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการประมูล 

จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะนํา

ความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

4 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

25 คุณ มนัสสา โชติรุงโรจน บริษัท จารุลักขณา เรดิโอ จํากัด 

(FM92.25 สะเดาจารุลักขณา เรดิโอ)

ไมเห็นดวย เพราะประชาชนธรรมดาที่ประกอบอาชีพอยูทุกวันนี้ ก็จะไมสามารถ

ประมูลแขงขันกับนายทุนได สุดทายสถานีในทองถ่ินก็ไมใชเปนการตอบสนองเพ่ือ

ประชาชนในชุมชนได ไมเห็นดวยอยางย่ิงที่จะใชวิธีการประมูลการใชคลื่นความถี่

26 คุณ วัธนา ขวัญเดช ไมเห็นดวย และขอคัดคานการอนุญาตดวยวิธีการประมูลซึ่งประชาชนทั่วไปไมสามารถ

ประมูลแขงกับนายทุนได

27 คุณ อรุณพร เจือละออ ไมเห็นดวย และแสดงความเห็นวาประชาชนคนธรรมดาที่ประกอบอาชีพทุกวันนี้ไม

สามารถประมูลแขงขันสูกับนายทุนได สุดทายสถานีในทองถ่ินก็ไมใชเปนการตอบสนอง

ความตองการประชาชนในชุมชนได เปนการไมเห็นดวยที่จะใชวิธีการประมูลการใชคลื่น

ความถ่ี เราขอคัดคาน

28 คุณ ณัฏฐินี แสนคํา ไมเห็นดวย วาดวยการประมูล กสทช. โดยคณะกรรมการไดรับผลประโยชนมากจาก

การเปดประมูล

29 นางสาว สุภารัตน บุญสูง สถานีวิทยุ Good FM ไมเห็นดวย วาดวยการอนุญาตดวยวิธีอื่นนอกจากการประมูล การเปรียบเทียบคุณสมบัติ

30 คุณ ชุมพล คุมพันธแยม ไมเห็นดวย ทําไมตองนํามาประมูล เพราะไมใชคลื่นหลัก ไมไดมีทุนมีเงินเปนลานๆ

- ที่ทํากัน เพราะรักในอาชีพและอยากมีรายไดที่จะบริหารคาใชจายใหไปรอดในแตละ

เดือนแตละป

31 คุณ วรรณา แกวมณี ไมเห็นดวย ขอคัดคานวิธีการประมูลเพราะคนธรรมดาที่ทําวิทยุในขณะนี้ไมสามารถ

ประมูลแขงขันชนะนายทุนที่มีเงินเยอะ ในทองถิ่นกไมใชของคนในชุมชน

32 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวิทยุ 93 Mass FM ไมเห็นดวย ถาจะเปดการประมูลเกรงวาสถานีวิทยุชุมชนจะไมตอบโจทยของการจัดตั้ง

วิทยุชุมชน การประมูลจะเปนการเปดโอกาสใหกลุมทุนที่มีเงินมากกวาคนในพ้ืนที่ท่ี

อยากทํางานเพ่ือชุมชน ประเด็นการเปดประมูลเปนประเด็นที่ไมเห็นดวยที่สุดเพราะจะ

เปนการเอ้ือประโยชนตอนายทุนทําใหสังคมเกิดความเหลื่อมลํ้า

33 คุณ ภัคพล ทับทิมทอง วิทยุประชาคมระยอง ไมเห็นดวย, ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถเขาถึงไดเพราะขาดทุนทรัพยในการ

ปรับปรุงใหเขาเกณฑได

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดบัญญัติใหการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถ่ีใหดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. 

ประกาศกําหนด ซึ่งตองมีแนวทางการสงเสริมแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการ 

ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตให

ใชคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการประมูล 

จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะนํา

ความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนตอไป

5 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

34 คุณ พงคกร หาญจิต หางหุนสวนจํากัด พี.เอส.จี มีเดีย ไมเห็นดวย ขอคัดคาน การประมูล ขอใหใชวิธีเดิม

35 คุณ สุรศักดิ์ ตื้อนวล วิทยุชุมชน แมนะ เรดิโอ เอฟเอ็ม 

91.50 MHz

ไมเห็นดวย พระราชบัญญัติการจัดสรรคลื่นวิทยุ โทรทัศน ป พ.ศ. 2553 ฉบับ 3 พ.ค. 

2562 ไดกําหนดการประมูล แตสถานะปจจุบันไดเกิดโรคระบาด สงผลตอเศรษฐกิจทั่ว

โลก การลงทุนชะงักทั้งระบบ ผูประกอบการ ผูสนับสนุนไดลดลง อีกทั้งการเขมงวดของ

กฎหมาย ทําใหผูสนับสนุนใชชองทางอื่น

36 คุณ พรรษธร วรธนโชติ ไมเห็นดวย เพราะประชาชนธรรมดาที่ไมมีเงนิ จะไมสามารถเขาถึงอาชีพนี้ได การ

ประมูลเปนเพียงการมุงหวัง ตัวเงนิมากกวาผลกระโยชนท่ีจะตกถึงประชาชน

37 คุณ วรพจน ทรายคํา หางหุนสวนจํากัด เวียงฟาพาณิชย ไมเห็นดวย เพราะสถานการณระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหปญหาทางดานสภาพ

คลองทางการเงินไมสามารถทําการประมูลแขงขันได

38 โชคชัย รินชะ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไมเห็นดวย เพ่ือความเปนธรรมควรใชวิธีเดียวกันทุกประเภท และหนวยงานทีเปน

ราชการนั้นไมเสียคาใชจายในการประมูล มีตนทุนจากงบประมาณ ไมควรจะไป

ประกอบธุรกิจแขงกับกลุมธุรกิจ ไมเปนธรรมกับกลุมท่ีตองเสียคาใชจายประมูลคลื่น

39 คุณ สุริยนต ตั้งขันติธรรม บริษัท ลูกทุงเน็ตเวิรก จํากัด ไมเห็นดวย และมีความเห็น ดังนี้

ㆍ การอนุญาตดวยวิธีการประมูลควรใชกับแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ

เอฟเอ็ม ในสวนความถ่ีตํ่าควรใชการพิจารณาอนุญาตดวยวิธีการเทียบคุณสมบัติจาก

ผูประกอบการและถือใบอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการเดิม ไมควรเอาวิธีการประมูลเขามาใช เพื่อเปนการลดภาระและขั้นตอนตางๆ 

ใหกับผูประกอบการประเภทความถี่ตํ่าและใหเปนไปตามหลักความเปนจริง

ㆍ การอนุญาตดวยวิธีอื่น นอกจากการประมูล การเปรียบเทียบคุณสมบัติควร

พิจารณาจากผูประกอบการรายเดิม โดยไมไดแยกประเภทเฉพาะสาธารณะ ชุมชนหรือ

ธุรกิจ เพ่ือความเทาเทียมกัน (กรณีกําลังสงตํ่า)

40 คุณ เพ็ชรลดา เห็นแกว ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ไมควรประมูล แนะนําใหเนนไปทางคอนเทนตแตละที่ ถามีความนาสนใจ

ตอบุคคลในพ้ืนที่นั้นๆก็ควรไดรับการพิจารณา แตละพื้นที่อาจจะเปนประโยชนตอคน

ในพ้ืนที่นั้นแตไมมีกําลังประมูล ยิ่งสถานณการแบบนี้ควรขยายเวลาการดําเนินการ

ออกไปอีก 5 ป จะเหมาะสมกวา

41 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน ไมเห็นดวย, ไมควรระบุดวยการประมูล  เพราะจากสถานการณปจจุบันผูประกอบการ

นอยลง     พฤติกรรมการรับฟงรับชมเปลี่ยนไป และจากเหตุการณปจจุบันเกิดโรค

ระบาดและสภาวะเศรษฐกิจถดถอย  เห็นควรขยายเวลาการดําเนินการออกไปอีก 5ป    

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๑ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

6 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

42 คุณ รจนา จําปาแกว ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ไมควรระบุประมูลในทุกพื้นที่เพราะแตละพื้นที่มีศักยภาพไมเหมือนกัน

โดยเฉพาะกับตางจังหวัด จังหวัดเล็กจังหวัดใหญเทียบกันไมไดอยูแลวแตละภูมิภาคก็

แตกตางกันประเพณีวิถีชีวิตรายไดเศรษฐกิจการเงนิผลกระทบจากโควิดเศรษฐกิจ

บานเมืองความเปนอยูไมเหมือน10ปที่แลวคนจนยิ่งจนลงไมมีงานตกงานไมมีเงินอด

อยากสถานการณไมเอื้ออํานวยควรขยายเวลาการประมูบออกไปสัก5-10ปประชาชน

ขาดความเข่ือมั่นในทุกๆดาน

43 คุณ เอกนุพงศ สมศักดิ์ ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ไมเห็นดวยควรระบุการประมูลใหอนุญาตดวยวิธีประมูลกับทุกพื้นที่สมควร

ใชวิธีอ่ืนกับทุกใบอนุญาตตามพื้นที่เพราะบางพ้ืนที่มีผูสนในนอยอันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนพฤติกรรมการฟงเห็นควรจัดเก็บเปนคาใบอนุญาตเปนคาใชจายของผูประกอบ

กิจการอยางเดียวเทานั้น หรือเห็นควรท่ีจะขยายเวลาการดําเนินออกไปอีก5ปเพราะ

ปจจุบันเกิดวิกฤติโควิด19 ทําใหผูประมูลมีจํานวนนอยไมมีงบลงทุน และการคืน

ใบอนุญาตมีกฎเกณฑอะไรบาง

44 คุณ วิชาญ  มีมา ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, สถานีบริการรัฐและธุรกิจไมควรประมูล

45 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต ภาคประชาชน ไมเห็นดวย, ใหอนุญาตดวยวิธีประมูลทุกพื้นที่คะ สมควรใชวิธีอื่นกับทุกใบอนุญาตตาม

พ้ืนที่คะ

46 นาง ฟาสุวรรณ ตรุระจิตต สถานีวิทยุเสียงผานฟานราธิวาส ไมเห็นดวยกับการประมูล เพราะ กสทช.ไปมุงเนนรายไดจากการประมูลมากกวาการ

พัฒนาคลื่นความถ่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด

กับประชาชนอยางจริงจัง 47 คุณ บัญชา เหมืองหมอ ประชาชน ไมเห็นดวย, 1.ไมเห็นควรใหมีการประมูลดวยประการทั้งปวง  การประมูลอาจไดเม็ดเงนิ

 แตไมมีความยั่งยืนในเนื้อหารายการ  2. จากการประมูลทีวีดิจิตอล บทเรียนการ

ทํางานที่ผิดพลาด ไมมีการสรางสรรรายการ เนื้อหาทําราย ทําลายสังคม ไมประเทือง

ปญญา ผูผลิตขาดคุณธรรม จริยธรรม ทําใหสังคมเสื่อมขาดจิตสํานึกตอสิ่งท่ีดีงาม  

รายการรีรัน เห็นไดชัด เปนชองขายของสินคา  3. ใบอนุญาตบางประเภท หากประมูล

กรณีในพื้นที่นั้นๆ มีผูสนใจแตขาดปจจัยก็ทําใหประชาชนขาดโอกาสการรับขอมูล

ขาวสารหรือขาดโอกาสการใชสื่อวิทยุฯ 4.สภาวะการณปจุบัน โรคระบาดโควิด-19 

เศรษฐกิจตกตํ่า การแขงขันทางการตลาดแทบไมมี ไมเห็นความจําเปนจะตองรีบประมูล

 เพราะมีแตผลเสีย เห็นควรชลอการประมูลออกไปจนกวาสถานการณจะปกติอยางนอย

 5 ป 5.สนับสนุนใชวิธีเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนรายป แตใบอนุญาตอายุ 10 ป

48 คุณ เปรมินทร ศรีบัวเอ่ียม บริษัท มาณามิณทร เวย จํากัด ไมออกความเห็น ยังไมเห็นภาพ

49 คุณ รัตนภรณ  ตันตระพิพัฒน สถานีวิทยุบานสันทรายใหม Pink 

Radio

ยังไมทราบรายละเอียดของการประมูล หรือคาใชจายที่ตองปรับปรุงเครื่องสง 

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๑ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศ

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบ

อีกครั้งหนึ่ง

7 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

50 คุณ จุรียพร สานตา ประชาชน จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ในการประมูลเกิดคาใชจายกับ

ผูประกอบการและภาวะเศรษฐกิจซบเซา จากโรคระบาด เห็นควรวาควรจะยึด

ระยะเวลาในการประมูลออกไปกอนอยางนอย 5 ป ใหสภาวะเศรษฐกิจดีข้ึนแลวคอย

ดําเนินการเรื่องการประมูล

เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล จะมีการออกประกาศ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล อีกครั้งหนึ่ง

51 คุณ นรินทร พูลทรัพย หางหุนสวนจํากัด คนรักแมแวนเรดิโอ ไมเห็นดวย แมวาจะมีการกําหนดใหมีการประมูลแตสถานการณ ณ ตอนนี้ ทั้งโรค

ระบาด เศรษฐกิจที่ทุกคนยํ่าแยกันหมดจะกินจะใชแตละเดือนยังลําบากมากแลว ยังไม

พรอมท่ีจะมีคาใชจายเพิ่ม ขอใหทาง กสทช. โปรดเห็นใจผูประกอบการในชวงที่คนท้ัง

ประเทศเขาเจอกัน ปญหาที่รุมเราจนทุกคนจะอดตายอยูแลว

52 นาย เจษฎาพงษ ฉวีชาต สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศนภาค

ประชาชนเชียงใหม

ไมเห็นดวย แมวาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งแกไข 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมีการประมูล แตดวยสถานการณปจจุบัน ของการ

ระบาดรายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ การลงทุน

ชะงกัทั้งระบบ ทั้งผูประกอบการ ผูสนับสนุนรายการ แมจะคาดการณวาสถานการณจะ

สงบลงในไมนาน แตการฟนฟูเศรษฐกิจยังตองใชเวลา จึงยังไมเหมาะสม กับการประมูล

 ทั้งนี้การรับฟงวิทยุของประชาชนก็ลดลงเนื่องจากมีสื่อทางโซเชียล เปนทางเลือกใหม 

และการเขมงวดทางกฎหมาย สงผลใหผูสนับสนุนไปลงโฆษณาทางชองทางอ่ืนที่ทางก

สทช. ไมไดเปนผูกํากับดูแล แตกตางจากคลื่นมือถือที่ประชาชน ตองจายเงินเพ่ือให

ไดมาซึ่งการใชงานยอมจัดการประมูลได เพราะผลประกอบการกําไรของคลื่น

โทรคมนาคมแตกตางอยางสิ้นเชิง ประกอบกับ ในรางยังไมมีหลักเกณฑประมูลชัดเจน 

วาตองใชเงนิประมูลมากนอยเพียงใด และจะมีวิธีชวยเหลือผูประกอบการเดิมอยางไร

53 คุณ นุศราภรณ รอดเที่ยง ประชาชน ไมเห็นดวย, จากขอ 8 ไมเห็นดวยกับการประมูล เพราะสภาพเศรษฐกิจหลังการแพร

ระบาดของโควิด ผูประกอบการไดรับผลกระทบอยางมาก  และพฤติกรรม ผูฟง-ผูชม 

เปลี่ยนไปตามกระแสของเทคโนโลยี และทุกคนสามารถผลิตสื่อออนไลนเองได  จึงขอ

เสนอใหจัดเก็บเปนคาใบอนุญาตเปนคาใชจายของผูประกอบกิจการอยางเดียวเทานั้น  

จากขอ 13 ไมเห็นดวย นาจะกําหนดกรณีการขอคืนใบอนุญาต สามารถทําไดและจะ

ไดรับการชดเชยเงินดวย

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๑ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะ

ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

8 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

54 นาย นายอรรถนนท กาบุตร สถานีวิทยุ จี เอฟ เอ็ม 99 โปงบัวบาน ไมเห็นดวย  แมวาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแกไข 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมีการประมูล แตดวยสถานการณปจจุบันของการ

ระบาดรายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ การลงทุน

ซะงักทั้งระบบ ทั้งผูประกอบการ ผูสนับสนุนรายการ แมจะคาดการณวาสถานการณจะ

สงบลงในไมนาน แตการฟนฟูเศรษฐกิจ ยังตองใชเวลา จึงยังไมเหมาะสมกับการประมูล

 ทั้งนี้การรับฟงวิทยุของประชาชน ก็ลดลง เนื่องจากมีสื่อทางโซเชียล เปนทางเลือกใหม

 และการเขมงวดทางกฎหมายสงผลใหผูสนับสนุนไปลงโฆษณาทางชองทางอ่ืน ที่

ทางกสทช.ไมไดเปนผูกํากับดูแล แตกตางจากคลื่นมือถือที่ประชาชนตองจายเงนิเพ่ือให

ไดมาซึ่งการใชงานยอมจัดการประมูลได เพราะผลประกอบการกําไรของคลื่นโทรคมคม

แตกตางอยางสิ้นเชิงประกอบกับในรางยังไมมีหลักเกณฑประมูลชัดเจน วาตองใชเงนิ

ประมูลมากนอยเพียงใด และจะมีวิธีชวยเหลือผูประกอบการเดิมอยางไร

55 คุณ พงษพุนธ กุมหาชัย หางหุนสวนจํากัด เชียงรายเรดิโอ ไมเห็นดวย  แมวาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแกไข 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมีการประมูล แตดวยสถานการณปจจุบันของการ

ระบาดรายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ การลงทุน

ซะงักทั้งระบบ ทั้งผูประกอบการ ผูสนับสนุนรายการ แมจะคาดการณวาสถานการณจะ

สงบลงในไมนาน แตการฟนฟูเศรษฐกิจ ยังตองใชเวลา จึงยังไมเหมาะสมกับการประมูล

 ทั้งนี้การรับฟงวิทยุของประชาชน ก็ลดลง เนื่องจากมีสื่อทางโซเชียล เปนทางเลือกใหม

 และการเขมงวดทางกฎหมายสงผลใหผูสนับสนุนไปลงโฆษณาทางชองทางอ่ืน ที่

ทางกสทช.ไมไดเปนผูกํากับดูแล แตกตางจากคลื่นมือถือที่ประชาชน

ตองจายเงินเพ่ือใหไดมาซึ่งการใชงานยอมจัดการประมูลได เพราะผลประกอบการกําไร

ของคลื่นโทรคมคมแตกตางอยางสิ้นเชิง

ประกอบกับในรางยังไมมีหลักเกณฑประมูลชัดเจน วาตองใชเงนิประมูลมากนอยเพียงใด

 และจะมีวิธีชวยเหลือผูประกอบการเดิมอยางไร

56 นาย ชาญชัย ตะโต สถานีวิทยุคนรักษดิน ไมเห็นดวย

57 คุณ เยาวลักษณ พรหมขันธ หางหุนสวนจํากัด ภูริชญา เรดิโอ ไมเห็นดวย

58 คุณ สุมาลี อินนา สถานีวิทยุ แซบ สเตชั่น FM.91.25 

MHz.

ไมเห็นดวย

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากเปนวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๑ แหง

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะ

ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง

9 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

59 นาย พัฒนา พัฒนตอตระกูล หางหุนสวนจํากัด ออเรนจ เรดิโอ ไมเห็นดวย เพราะในขณะนี้ผูประกอบการกําลังเดือดรอนจากโควิด 19 จึงขอใหเลื่อน

ประมูลออกไปกอน

60 นาง วยุรี แหลมหลัก หางหุนสวนจํากัด แมโจเรดิโอมีเดียกรุป ไมเห็นดวย เพราะประชาชนธรรมดาที่ประกอบอาชีพอยู ก็จะไมสามารถประมูลแขงกับ

นายทุนได สุดทายสถานีในทองถ่ินก็ไมใชสถานีวิทยุของคนในทองถ่ิน ขอคัดคานการ

ประมูลคลื่นความถ่ีตามที่ประกาศมา

61 นาย ประสาน ผิวขาว หางหุนสวนจํากัด พอเพียงเรดิโอ 59 ไมเห็นดวย กับการประมูลคลื่นความถี่ เพราะในขณะนี้ ผูประกอบการกําลังไดรับ

ผลกระทบ เดือดรอน กับโควิด 19 จึงขอความอนุเคราะหใหชะลอการประมูลไปอีก

62 นาย กันตพลน ชาวนา หางหุนสวนจํากัด พาชื่นเรดิโอ ไมเห็นดวย เพราะประชาชนธรรมดาที่ประกอบอาชีพอยู ก็จะไมสามารถประมูลแขงกับ

นายทุนได สุดทายสถานีในทองถ่ินก็ไมใชสถานีวิทยุของคนในทองถ่ิน ขอคัดคานการ

ประมูลคลื่นความถ่ีตามที่ประกาศมา

63 นาย นรินทร พูนทรัพย หางหุนสวนจํากัด คนรักแมแวน

 เรดิโอ

ไมเห็นดวย แมวาจะมีการกําหนดใหมีการประมูลแตสถานการณ ณ ตอนนี้ ทั้งโรค

ระบาด เศรษฐกิจ ที่ทุกคนย่ําแยกันหมดจะกินจะใชแตละเดือนยังลําบากมากแลว ยังไม

พรอมจะมีคาใชจายเพิ่ม ขอใหทาง กสทช. โปรดเห็นใจผูประกอบการในชวงที่คนท้ัง

ประเทศเขาเจอกับปญหาใหญที่รุมเราจนทุกคนจะอดตายอยูแลว

64 คุณ อนนท บัวบาล หางหุนสวนจํากัด พีพีเรดิโอ ไมเห็นดวย ไมเปนธรรมกับผูประกอบการฯ ขอเอาตามเสียงสวนมากของภาคี

ผูประกอบการฯ ทั่วประเทศครับ

65 นาย นิรันดร ถาวรรุงกิจ สถานีวิทยุกูภัยเชียงดาว 

(หจก.กูภัยเชียงดาว)

ไมเห็นดวย แมวา พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแกไขฉบับที่ 3

 พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมีการประมูลแตดวยสถานการณปจจุบันของการระบาดไวรัส

โควิด 19 สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ การลงทุนชะงักทั้งระบบท้ังผุ

ประกอบการและผูสนับสนุนรายการ แมคาดการณวาจะสงบในไมนาน แตการฟนฟู

เศรษฐกิจยังตองใชเวลา จึงยังไมเหมาะสมกับการประมูล ทั้งน้ีการรับฟงวิทยุของ

ประชาชนก็ลดลง เน่ืองจากมีสื่อทางโซเชียลเปนทางเลือกใหม และการเขมงวดทาง

กฎหมายสงผลผูสนับสนุนไปลงโฆษณาในชองทางอ่ืนที่ทาง กสทช.ไมไดเปนผูกํากับดูแล

แตกตางจากคลื่นมือถือที่ตองจายเงินเพ่ือใหไดการใชงานยอมจัดการประมูลไดเพราะ

ผลประกอบการกําไรของคลื่นโทรคมนาคมแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ประกอบกับในราง

ยังไมมีหลักเกณฑประมูลชัดเจนวาตองใชเงนิประมูลมากนอยเพียงใด และมีวิธี

ชวยเหลือผูประกอบการเดิมอยางไร

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็น

ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑที่

เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

10 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

66 นางสาว ไพรัตน กอนจินดา สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไมเห็นดวย ณ ปจจุบันสถานการณเศรษฐกิจบานเมืองเราก็ยํ่าแยอยูแลว จะเอาเงินท่ี

ไหนประมูล ทุกวันนี้ขอแคมีเงนิเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพรอดก็เพียงพอแลว

67 นางสาว นงคเรียม สุขเหล็ก สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไมเห็นดวย พวกเราชาววิทยุชุมชนทุกวันนี้ที่อยูในกรอบของวิทยุที่ใชอาชีพทํามาหากิน

เพ่ือเลี้ยงชีพและครอบครัว ถาตองใหเขาระบบประมูลไมมีเงนิที่จะประมูล ซึ่ง ณ ตอนนี้

เราก็ทําตามกรอบมาตรฐานทุกอยางที่กําหนด

68 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไมเห็นดวย ทุกวันนี้ทุกอยางเขาสูเหตุการณปกติไมมีการรบกวนแลว ไมจําเปนตอง

ประมูล ใครทําตอไดอนุญาตเลย ใครไปตอไมไดใหหยุดไปเลย หากประมูลเกิดความ

วุนวายเรื่องคาใชจายมากมายทั้งอุปกรณและคาประมูลท่ีตองจายจะเอาเงนิจากไหน

ดวยสถานการณเชนนี้

69 นางสาว สุปยา เชียงมา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย 

1. เห็นดวยวาตองประมูล แตควรกําหนดวิธีการและขั้นตอนการประมูลท่ีชัดเจนและ

ประกาสใหทุกคนทราบกอนการเปดประมูล

2. ราคาคาประมูลไมควรสูง เพ่ือใหคลื่นวิทยุไดกระจายไปยังผุประกอบการทุกราย 

ปองกันไมใหคลื่นถูกแบงไปยังนักลงทุนรายใหญ

70 คุณ อันธิกา สหปรีชา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย 

1. เห็นดวยวาตองประมูล แตควรกําหนดวิธีการและขั้นตอนการประมูลท่ีชัดเจนและ

ประกาสใหทุกคนทราบกอนการเปดประมูล

2. ราคาคาประมูลไมควรสูง เพ่ือใหคลื่นวิทยุไดกระจายไปยังผุประกอบการทุกราย 

ปองกันไมใหคลื่นถูกแบงไปยังนักลงทุนรายใหญ

71 นาย บุญเรือง วงศใหญ สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยกับการประมูล หรือถาประมูล ราคาไมนาจะแพงเกินไป

72 คุณ นคร มงคลสวัสดิ์ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาตและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ไมเห็นดวย

73 คุณ วรภพ อินยา ไมเห็นดวย

74 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผูประกอบกิจการ ไมเห็นดวย

75 คุณ อมรรัตน ศรีพฤกษ ภาคประชาชน ไมเห็นดวย

76 คุณ กิตติพงษ มโนเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

เห็นควรยืนยันตามรางเดิม เนื่องจากรางประกาศฉบับนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีที่เปนการทั่วไป เพ่ือใหผูประสงคจะขออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทราบ

ลวงหนาและเตรียมความพรอมในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามรางประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผน

ความถ่ีวิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหสาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยใน

กรณีท่ีเปนการอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประมูลในแตละคราว เพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรใหมีการ

ประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ

นําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็น

ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑที่

เก่ียวของกับการทดลองประกอบกิจการตอไป

11 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

77 คุณ สุรศักดิ์ ดวงดาว หางหุนสวนจํากัด กันทลักษวิทยุ ไมเห็นดวย

78 คุณ นิวัฒน กระเสาร วิทยุคนรักชาติ ไมเห็นดวย

79 คุณ อุทัย กันธา หางหุนสวนจํากัดตนเงนิลานนา ไมเห็นดวย

80 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนสุพรรณบุรี

ไมเห็นดวย

81 คุณ กิตติภพ สายสนอง หางหุนสวนจํากัดบี.บ.ีเอฟเอ็ม ไมเห็นดวย

82 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ หางหุนสวนจํากัดมิตรเมืองลุง99มีเดีย ไมเห็นดวย

83 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมสื่อชอสะอาด ไมเห็นดวย

84 คุณ ธีระพงษ คําผุย ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

85 คุณ ผดุง สุวรรณวิทย ประชาชน ไมเห็นดวย

86 คุณ ธีร สุดเล็ก สถานีวิทยุ คนอุทัยเกา ไมเห็นดวย

87 คุณ ศิว ณัฐ  อาจหาญ สถานีวิทยุคําสมบูรณ ไมเห็นดวย

88 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน ไมเห็นดวย

89 คุณ แฉลม สุวรรณวิทย ประชาชน ไมเห็นดวย

90 คุณ รุงเกลา เย่ียมงาม นักจัดรายการวิทยุ ไมเห็นดวย

12 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

91 คุณ ภาสกร ดํารงโภวรรณ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม ไมเห็นดวย

92 คุณ พัฒนพงษ จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ ไมเห็นดวย

93 คุณ วีระพงค พลอาสา หางหุนสวนจํากัด ศรีสะเกษวิทยุการ

ทองเที่ยว

ไมเห็นดวย

94 คุณ ธนณัฏฐ ตั้งเซียววรกุล สถานีวิทยุเฮลทเรดิโอ ไมเห็นดวย

95 คุณ ชยุต สมัครไทย หางหุนสวนจํากัด ฮิตมีเดีย ไมเห็นดวย

96 คุณ ทองพูล  ศรีบุญ หางหุนสวนจํากัด ศรีบุญทรัพยไพศาล ไมเห็นดวย

97 คุณ วิริยะ สุวืชาโน FM 93.25 MHz ไมเห็นดวย

98 คุณ นพดล ลือปนมา สถานีวิทยุ ไมเห็นดวย

99 คุณ กตัญู เรือนตุน สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

พัฒนาทองถิ่น

ไมเห็นดวย

100 คุณ กานตรวี ศรีทอง สถานีวิทยุสตูรีเน็ทเวอรค105 เรดิโอ ไมเห็นดวย

101 คุณ ชูชาติ อุทัยชิต หางหุนสวนจํากัดศิลาออนเรดิโอ ไมเห็นดวย

102 คุณ อาทิตย  จันทร Surat City Radio ไมเห็นดวย

103 คุณ เปรมฤดี ทาระพันธ หางหุนสวนจํากัดท็อปทีมเรดิโอ ไมเห็นดวย

104 คุณ มารศรี อุทก สถานีวิทยุมัลติเวฟแอนดแม็กซเรดิโอ

นครพนม

ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

105 คุณ อัตนัย ศรีพิมพ สถานีวิทยุ MKP Radio FM 96.50 

MHz

ไมเห็นดวย

106 คุณ จุฑาวุฒิ วรรณปกษ สถานีวิทยุคนศาลาลอย-ทุงสวาง ไมเห็นดวย

107 คุณ ฐวิกัลปชัย ชื่นสุคนธ สถานีวิทยุบานทาแร 106.25 ต.พยุหะ

 อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

ไมเห็นดวย

108 คุณ  วุฒินันท  รัตน โชติ ภิญญา หางหุนสวนจํากัด เจ. บ.ี เรดิโอ ไมเห็นดวย

109 คุณ รุจน เก๋ียงทํามา ไมเห็นดวย

110 คุณ สงา อินยา ไมเห็นดวย

111 คุณ กิตติพงค อินมณี socialradio 106 ไมเห็นดวย

112 คุณ เกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ สถานีวิทยุคนเมืองเกา FM 87.75 MHz ไมเห็นดวย

113 คุณ ปานิธศา ตูทรัพย สถานีพัฒนาและสงเสริมชุมชน

มิตรภาพเรดิโอ FM 100 MHz

ไมเห็นดวย

114 คุณ ชะนาพันธ สืบสาย บางสะพานนอยเรดิโอ FM 91.75 MHz ไมเห็นดวย

115 คุณ ธนวัต โสภาสิริโชติวรกุล ธนวัตเรดิโอ ไมเห็นดวย

116 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัสเรดิโอ ไมเห็นดวย

117 คุณ ไสว ฤทธิพิษ หางหุนสวนจํากัดชองแมววิทยุ ไมเห็นดวย

118 คุณ นิธิศ จันกันทะ หางหุนสวนจํากัด คนชนบทเรดิโอ ไมเห็นดวย

14 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

119 คุณ สุรศักดิ๋ ตื้อนวล หางหุนสวนจํากัด แมนะเรดีโอ ไมเห็นดวย

120 คุณ วิทยา บุญมาก หางหุนสวนจํากัดกูภัยเชียงดาว ไมเห็นดวย

121 คุณ บุญชวย ศรีเขียว วิทยุสหกรณการเกษตรเชียงดาว ไมเห็นดวย

122 คุณ ปริญญา ศิริวงศมงคล หางหุนสวนจํากัด ลีลาลําปาง สตูดิโอ 

แอนดแอ็ดเวอรไทซิ่ง

ไมเห็นดวย

123 คุณ สามารถ ทองสวาง หางหุนสวนจํากัดรักดอยเตา ไมเห็นดวย

124 คุณ ปราณี ปุกแกว วิทยุศรีดงเย็น ไมเห็นดวย

125 คุณ กัญญาณัฐ อินยา ไมเห็นดวย

126 คุณ อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 ไมเห็นดวย

127 คุณ พศวีร จักรพันธเดโช บูลเฮาสอินเตอรมิเดียกรุป ไมเห็นดวย

128 คุณ วีณา โสพิกุล หางหุนสวนจํากัด กรี๊ด เวฟ ไมเห็นดวย

129 คุณ สุวรรณ โคตรชาดา รักษไทยเรดิโอ ไมเห็นดวย

130 คุณ จุลเจือ วรครบุรี หางหุนสวนจํากัด วิทยุครบุรี ไมเห็นดวย

131 คุณ อาทิตย วราวุธวิเชียร บริษัท นอรมแพ็ค จํากัด ไมเห็นดวย

132 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกุล สถานีวิทยุคนเมืองยา  94.50  MHZ.อ.

เมืองนครราชสีมา

ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

133 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถานีวิทยุ ไมเห็นดวย

134 คุณ ธงศักดิ์ อริยะ หางหุนสวนจํากัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย ไมเห็นดวย

135 คุณ เกษมศรี สุภาอินทร หางหุนสวนจํากัด สัมมาเวฟ ไมเห็นดวย

136 คุณ อาทิตย อาษาขันธ หางหุนสวนจํากัด สตารเอฟเอ็ม ไมเห็นดวย

137 คุณ บังอร ชูติธวัช หางหุนสวนจํากัด ดีดีเรดิโอ ไมเห็นดวย

138 คุณ ชาญวิทย ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัย

เพ่ือความมั่นคง

ไมเห็นดวย

139 คุณ ณัฐรดา ทาจันทร หางหุนสวนจํากัด  นครพิงคลานนา ไมเห็นดวย

140 คุณ สุรศักดิ์ สุกนุม มูลนิธพุทธเอนกประสงฆวัดสังฆทาน ไมเห็นดวย

141 คุณ หางหุนสวนจํากัด นครวังยางเรดิโอ หางหุนสวนจํากัด นครวังยางเรดิโอ 

90.50MHz.

ไมเห็นดวย

142 คุณ นิรมล วงศใหญ เต็มรอยเรดิโอลําพูน ไมเห็นดวย

143 คุณ สุนทร จํารัส ไมเห็นดวย

144 คุณ รัชดาพร พรพา ไมเห็นดวย

145 คุณ ปฏิกร พินิจกุล ไมเห็นดวย

146 คุณ พิพัฒนยุทธสารเสนีย สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

147 คุณ สุพัฒนา ทองทํามา กลุมวิทยุธุรกิจภูมิภาค หางหุนสวน

จํากัด เพ็ญนภา เรดิโอ

ไมเห็นดวย

148 คุณ รชัย ธัญญารักษ กรมพัฒณาธุรกิจการคา ไมเห็นดวย

149 คุณ สิงหา สิงหชา พิชชานันท94 ไมเห็นดวย

150 คุณ สมศักดิ์ โกมลศรี ไทยนิยมพืชผล ไมเห็นดวย

151 คุณ พัทธดลย คําพิลา หางหุนสวนจํากัด นันทนภัส 93 ไมเห็นดวย

152 คุณ กิติกา โสภา ทองทํามา ไมเห็นดวย

153 คุณ อนงคลักษณ คําพิลา พัธนชัย108 ไมเห็นดวย

154 คุณ นันทนภัส คําพิลา พิศรา2012 ไมเห็นดวย

155 คุณ พรสิทธ์ิ พิทยะคําวงศ หางหุนสวนจํากัด นํ้าโสมเรดิโอ2012 ไมเห็นดวย

156 คุณ สุทนต กลาการขาย สมาคมสื่อชอสะอาด ไมเห็นดวย

157 คุณ ภูษณิศา รัตนพล หางหุนสวนจํากัด สุวรรณคูหาเรดิโอ 

2012

ไมเห็นดวย

158 คุณ ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จํากัด ไมเห็นดวย

159 คุณ สมชาย สฤษชสมบัติ สถานีวิทยุภาคธุรกิจ ไมเห็นดวย

160 คุณ มาลี ศรีปุริ ทาสุดเรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

161 คุณ ปยะฉัตร พูลทรัพย สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ ไมเห็นดวย

162 คุณ พอพันธ ทองศักดิ์ โอเคเรดิโอ ตรัง ไมเห็นดวย

163 คุณ องคอาจ แกวดี หางหุนสวนจํากัด สี่เผาเรดิโอ ไมเห็นดวย

164 คุณ จิดาภา อารีรัตโนบล สมาคมสื่อชอสะอาด ไมเห็นดวย

165 คุณ วิไลวรรณ ทับทิมทอง สถานีวิทยุทองถ่ินรุงเรืองเมือง

นครนายก Fm 101.25 Mhz

ไมเห็นดวย

166 คุณ นิคม รักขันแสง สถานีวิทยุ 105.0 MHZ โกสุมพิสัย ไมเห็นดวย

167 คุณ เลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ สถานีวิทยุ บานเพเรดิโอ ไมเห็นดวย

168 คุณ สํารวย สีสืบมา สพร5นครราชสีมา สถานีวิทยุตําบลมะ

เริง

ไมเห็นดวย

169 คุณ ธนพัฒน บุญชูวงค หางหุนสวนจํากัด วิภาวดีซิตี้เรดิโอ ไมเห็นดวย

170 นาย อนุรักษ กิจวิถี หางหุนสวนจํากัด แฮปปแฟมิลี่เรดิโอ 

มีเดีย แอนด เซอรวิส

ไมเห็นดวย

171 นาง วริสา หนูหลํา หางหุนสวนจํากัด ดี แอน เจ เรดิโอ ไมเห็นดวย

172 นางสาว วีณา โสพิกุล หางหุนสวนจํากัด กรี๊ด เวฟ ไมเห็นดวย

173 คุณ ทองคํา บุญอุม หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย

174 คุณ ไพรัตน กาญจนเสน หางหุนสวนจํากัด อวยพรทรัพยรุงเรือง ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

175 นาย แสวง บุญเกิดรัมย สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดีย

จํากัด

ไมเห็นดวย

176 นาง เกศสุรีย เสตะจันทน หางหุนสวนจํากัด คนเมืองฝาง ไมเห็นดวย

177 นางสาว อุไรวรรณ พรมจันทร หางหุนสวนจํากัด ไมคทอง99 ไมเห็นดวย

178 หางหุนสวนจํากัด ปริญญาการ

สื่อสาร

สถานีวิทยุเพ่ือธุรกิจแพรวา หาง

หุนสวนจํากัด ปริญญาการสื่อสาร

ไมเห็นดวย

179 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวิทยุเสียงจากนาจะหลวย FM 

106.50 MHz

ไมเห็นดวย

180 นาย เอกอมรฤทอุธรน เกฐสิทธิ์ บริษัท เพชรนาคิน จํากัด ไมเห็นดวย

181 นาย ศักดิ์ชัย พันธชิต หางหุนสวนจํากัด ชนิกานตจูเนียร ไมเห็นดวย

182 นาย สมเกีียรติ์ สรอยมณีวรรณ วิทยุเพ่ือธุรกิจคนเกษตร ไมเห็นดวย

183 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดียเรดิโอ ไมเห็นดวย

184 ฐิติกาญจน ชุลีรักษ หางหุนสวนจํากัด เอฟเอ็มสุราษฎรธานี ไมเห็นดวย

185 นาย มานะ แสงบุญเรือง วิทยุุชุมชนคนหวยแกว ไมเห็นดวย

186 นาง บุศยรินทร จันทนะสุคนธ หางหุนสวนจํากัด จันทนะสุคนธ ไมเห็นดวย

187 นาง แจง บุญเกิดรัมย สถานีวิทยุ94.50เชิรช2013มีเดีย ไมเห็นดวย

188 พระครูวรกิจจาทร สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

พระพุทธศาสนาและสังคมวัดปากบอ 

(FM 91.75 MHz)

ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

189 นาง ชญานันท เทียนสองโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงก๊ิกสเตชั่น 

103.75 MHz

ไมเห็นดวย

190 นางสาว ณัจฉรียา กาบุตร สถานีวิทยุจีเอฟเอ็ม 99 โปงบัวบาน ไมเห็นดวย

191 นาง เกษร โตลอม บริษัท มิตรภาพสื่อสาร จํากัด สาขา 3 ไมเห็นดวย

192 นาง เสงี่ยม สังขฮวด หางหุนสวนจํากัด วิทยุทุงพลับพลา ไมเห็นดวย

193 นาง บุปผา พัฒนะพิชัย หางหุนสวนจํากัด เทพมังกรทอง ไมเห็นดวย

194 นาย วินัย สาคร หางหุนสวนจํากัด เมโลเดี่ยน (สถานี

วิทยุ fm 94.50 MHz)

ไมเห็นดวย

195 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษัท นครอุดมดีงาม จํากัด ไมเห็นดวย

196 นาย กิตติพงค สมควร หางหุนสวนจํากัด ที.เอ.เทเลคอม 

แอนด บรอดคาสท

ไมเห็นดวย

197 นางสาว ฤทัย ฤกษอนันต สถานีวิทยุตนกลาเรดิโอ fm 97.75 

MHz

ไมเห็นดวย

198 นาง ธัญนันท รุงเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุง ความถี่ 92.00 

MHz

ไมเห็นดวย

199 นางสาว ศรีกาย วงครักษ หางหุนสวนจํากัด เอ็กซิมมีเดีย ไมเห็นดวย

200 นาง พิมมัย สุขลํ้าคณา สถานีทองถิ่นดินดานภูพาน ไมเห็นดวย

201 นาย อนันต สัจธรรม หางหุนสวนจํากัด สัจธรรมเจริญทรัพย ไมเห็นดวย

202 นาย กิตติพงษ แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

203 นาย อภิชาต วรรแพทย บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

204 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ สถานีวิทยุคนรักเมืองอาจ (หาง

หุนสวนจํากัดคนรักเมืองอาจ)

106.25MHz

ไมเห็นดวย

205 นาย สี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมตําบล

มอนปน

ไมเห็นดวย

206 คุณ พรอมพงษ สิมสินธุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไมเห็นดวย

207 คุณ เสมอ เดชะ หางหุนสวนจํากัด ส.ทวีโชค ไมเห็นดวย

208 คุณ สมชาย ทองสุข หางหุนสวนจํากัด บําเหน็จไทยเจริญ ไมเห็นดวย

209 คุณ ปรีชา พูลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคก้ีเรดิโอ fm 104.75 mhz ไมเห็นดวย

210 คุณ สมมติ เพียรการ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

211 คุณ อุทัย สุมมาตย หางหุนสวนจํากัด คนวังยาวเรดิโอ ไมเห็นดวย

212 คุณ เฉลียว รุงสวาง บริษัท ลิพอนเรดิโอภูเก็ต จํากัด ไมเห็นดวย

213 คุณ พินิจ ดูขาว หางหุนสวนจํากัด ฝางชนูเรดิโอ ไมเห็นดวย

214 คุณ สุทัศน ศรีแกว หางหุนสวนจํากัด ทุงกุลาสตูดิโอ ไมเห็นดวย

215 นางสาว สาคร คณารีย หางหุนสวนจํากัด ลานนาอินเตอร ไมเห็นดวย

216 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต สถานีวิทยุบานสันติสุข (หางหุนสวน

จํากัด เอท.ีมีเดีย)92.50MHz

ไมเห็นดวย

21 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

217 นาย ณรงคชาญ วงคริยะ สถานีวิทยุ music line station fm 

88.50 MHz

ไมเห็นดวย

218 นาย ขวัญชัย ถนอมธีระนันท สถานีวิทยุทองถ่ินไทยทางเกวียน

สัมพันธ

ไมเห็นดวย

219 นาย สุนันท อยูดี หางหุนสวนจํากัด รักยิ้มเรดิโอ ไมเห็นดวย

220 นาย วัชระ ฉันทนาวิวัฒนโชติ สถานีวิทยุคนหรรษา ไมเห็นดวย

221 นาง วิภารัตน ทองเจริญพานิช สถานีวิทยุเฟรชช่ีเรดิโอ 105.50 ไมเห็นดวย

222 นาง เรืองนภา ทาวงค สถานีวิทยุ FM 97.00 MHz ปาซางเรดิ

โอ

ไมเห็นดวย

223 นาย สมบัติ วันฟน หางหุนสวนจํากัด โชคสมบัติ เรดิโอ ไมเห็นดวย

224 นาย วรธิษณ ปาติคํา หางหุนสวนจํากัด คลื่นสบายสไตลศีมุง

เมือง

ไมเห็นดวย

225 นาง จุฑาวัลย บัวกลิ่น หางหุนสวนจํากัด จุฑาวัลยเสียงเสรี 

599

ไมเห็นดวย

226 นางสาว กานตรวี ศรีทอง บริษัท ไรวสันตวัสดุภัญฑและการ

กอสราง สถานีวิทยุสตูรีโอเน็ทเวอรค 

105 เรดิโอ

ไมเห็นดวย

227 นาย มานิต จันทรัตน หางหุนสวนจํากัด นากะชะเรดิโอ ไมเห็นดวย

228 นาย เชิดชัย เสตะจันทน หางหุนสวนจํากัด หาหาเรดิโอ ไมเห็นดวย

229 นาง อรวัน วงหา หางหุนสวนจํากัด กําปนอินเตอร ไมเห็นดวย

230 นาง พิศมัย จันทรสอน สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.00 MHz ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

231 นาย มาโนช อินทรสภาพร หางหุนสวนจํากัด วีวารา เจริญทรัพย ไมเห็นดวย

232 นางสาว ปนัดดา จันทรสอน สถานีวิทยุแสนสุข FM 88.00 FMz ไมเห็นดวย

233 นาย สมปอง เช้ือชม หางหุนสวนจํากัด สมรัศ เซอรวิส ไมเห็นดวย

234 วัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม วัดปาหวยขาวสารเจริญธรรม กลุมคน

อารยธรรมลํานํ้าโดม FM 103.50 MHz

ไมเห็นดวย

235 นาย ธนาคาร ทองกุล หางหุนสวนจํากัด กอนอย วิทยุพาณิชย ไมเห็นดวย

236 นาย พิพัฒน ยุทธสารเสนีย สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไมเห็นดวย

237 นาย ณัฏฐกิตติ์ แกวคําลา สถานีวิทยุทองถิ่นไทย FM 107.75 

MHz (วิทยุธุรกิจชุมชน อ.เสลภูมิ จ.

รอยเอ็ด)

ไมเห็นดวย

238 นาย มงคล บุญเลิศ หางหุนสวนจํากัด เกษตรผสมผสาน

บานทุงบรอดคาสท สถานีวิทยุ กรีนเรดิ

โอ

ไมเห็นดวย

239 นาย สนม ภูระหงษ ไมเห็นดวย

240 นาง ศิลลสรร ปานสมพงษ หางหุนสวนจํากัด ซี.เจ.เอส. กรุป ไมเห็นดวย

241 นาง วัชรา เหิมขุนทด หางหุนสวนจํากัด เรดิโอโมดิฟาย ไมเห็นดวย

242 นาง อูมบาน เพียรการ คนนางแดด เรดิโอ ไมเห็นดวย

243 นาย เทพประทาน อวนแกว สถานีวิทยุทองถ่ินไทยนาทม 06520385 ไมเห็นดวย

244 นาย สงดั สระสูงเนิน หางหุนสวนจํากัด สระสูงเนิน ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

245 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ หางหุนสวนจํากัด ฟรีดอมเรดิโอ ไมเห็นดวย

246 นาย สุพัตร วรรณธรรม หางหุนสวนจํากัด บุญทวี เรดิโอ ไมเห็นดวย

247 นาย สนธยา อุปนันท หางหุนสวนจํากัด คนไทยเรดิโอ ไมเห็นดวย

248 นาย อนุชิต แกวสนิท หางหุนสวนจํากัด บานเฮาเรดิโอ 

ยโสธร (สถานีวิทยุกระจายเสียงบาน

เฮาเรดิโอ FM 106.25 MHz)

ไมเห็นดวย

249 นาย เพ่ิมพูน แสนปญญา วิทยุุชุมชนคนหวยแกว ไมเห็นดวย

250 นาย อํานาจ วุฒิวงคคํา หางหุนสวนจํากัด เอ็นแอนดเอ็น เรดิโอ

 มีเดีย

ไมเห็นดวย

251 นาง สุจิตรา บุญรุง หางหุนสวนจํากัด สุจิตราเจพีมีเดีย ไมเห็นดวย

252 นาย สมเพชร วรรณแกว สถานีวิทยุบานมะขามหลวง FM 92.50 ไมเห็นดวย

253 นางสาว สมพร กาวี หางหุนสวนจํากัด นักบุญเขา fm94.75 ไมเห็นดวย

254 นาย บุญทัน เสียงใส สถานีวิทยุฯ วัดปากบอ ไมเห็นดวย

255 นิตยา นาคอินทรแจง หางหุนสวนจํากัด ยูสไมล เอ็นเตอรเท

นเมนท

ไมเห็นดวย

256 นาง รอศีอะ หมานหละ หางหุนสวนจํากัด นกเขาเรดิโอ ไมเห็นดวย

257 นาง พรชิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎรธานี จํากัด ไมเห็นดวย

258 นาย เกรียงไกร นาคสุด หางหุนสวนจํากัด ถาวรเกรียงไกรคูณ

ทรัพย (สถานีวิทยุทองถ่ินตําบลหวย)

ไมเห็นดวย

24 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

259 นางสาว อภิรดา นิติตุลเกยูร หางหุนสวนจํากัด เทพเนรมิตเรดิโอ ไมเห็นดวย

260 นางสาว พลิ้ม ศรีบานโนน หางหุนสวนจํากัด หวยโปง แอนด

เบาะแส เซอรวิส เรดิโอ (88.00)

ไมเห็นดวย

261 นาง ดาวิน นิติตุลเกยูร หางหุนสวนจํากัด พืชผักและผลไม ไมเห็นดวย

262 นาง สุดารัตน อนันทวรรณ หางหุนสวนจํากัด ส.สุดารัตน กอสราง

 สถานีวิทยุเสียงจากสุวรรณภูมิ 88.0 

MHz

ไมเห็นดวย

263 นางสาว หนึ่งฤทัย เพ็ชรรัตน หางหุนสวนจํากัด วันเอฟเอ็ม ไมเห็นดวย

264 นาย บุญมี มณีงาม หางหุนสวนจํากัด ดอยหลวงเชียงดาว ไมเห็นดวย

265 นาย เกรียงศักดิ์ นวลละออ หางหุนสวนจํากัด เพาเวอรเอฟเอ็มเรดิ

โอ

ไมเห็นดวย

266 นาย บัญชา มูลสาร หางหุนสวนจํากัด รักพงษเรดิโอ ไมเห็นดวย

267 พระครูเอียด เทพขาว สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติวัด

ขันประชาสรรค

ไมเห็นดวย

268 นาย ณรงคชัย จักษุอภิรักษ หางหุนสวนจํากัด มาสเตอรเรดิโอ FM

 100.50 MHz

ไมเห็นดวย

269 นาย ชม สุขสบาย หางหุนสวนจํากัด วิทยุทุงพลับพลา ไมเห็นดวย

270 นาย วิโรจน มีสุข สถานีวิทยุทดลองออกอากาศ บริการ

ธุรกิจ ดอกสานเรดิโอ

ไมเห็นดวย

271 นาง วาสนา สีดาชาติ หางหุนสวนจํากัด วาสนามีทรัพย ไมเห็นดวย

272 นาย พรชัย จิตติ สถานีวิทยุสบายสเตช่ัน อุบล FM 

89.75 MHz

ไมเห็นดวย

25 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

273 นาย เจษฎา ยศประดับ หางหุนสวนจํากัด โฟกัส มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย

274 นาย สมบูรณ ปนธุรัตน สถานีวิทยุศรีเมืองใหม FM 95.0 MHz ไมเห็นดวย

275 นาย ภราดร เสมาเพชร หางหุนสวนจํากัด เสมาเพชรโฆษณา ไมเห็นดวย

276 จํารัส รัตนนาม หางหุนสวนจํากัด ตองหนึ่งเรดิโอ ไมเห็นดวย

277 นาย วุฒิศักดิ์ พรมสําลี สถานีวิทยุสองคอนฟกเวฟ FM 95.0 

MHz

ไมเห็นดวย

278 นางสาว ดวงดาว เอ่ียมสกุล หางหุนสวนจํากัด ก๊ิก 915 ไมเห็นดวย

279 นาย พงษศักดิ์ มีศิลป สถานีวิทยุวิชช่ันเรดิโอ ไมเห็นดวย

280 นาย สมชาติ บุญมา สถานีคนรักเมืองแหง หางหุนสวน

จํากัด ผลาผล พารวย

ไมเห็นดวย

281 นางสาว นิตยา วิบูลยวรกุล หางหุนสวนจํากัด ทามะกาเรดิโอสเตชั่น ไมเห็นดวย

282 นาย เทพ เนตรสวาง สถานีวิทยุฮอดสัมพันธ 99.25 ไมเห็นดวย

283 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ หางหุนสวนจํากัด วิทยุคนอมกอย ไมเห็นดวย

284 นาย ไตรภพ บรรเทิงสุข สถานีวิทยุคลื่นชุมชน คนพอเพียง 

"เสียงชากบก" fm 88.75 MHz

ไมเห็นดวย

285 นาย เจริญ เหรียญทอง หางหุนสวนจํากัด วิทยุทองถิ่น

ฉะเชิงเทรา

ไมเห็นดวย

286 นาย เฉลิมชัย ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุกระจายเสียง ทองถ่ินไทย

โนนสวนปา (07520189)

ไมเห็นดวย

26 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

287 นางสาว ไกรศรี คาแกว หางหุนสวนจํากัด 102 แมสาย มีเดีย 

กรุป

ไมเห็นดวย

288 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ หางหุนสวนจํากัด วิทยุคนอมกอย ไมเห็นดวย

289 นาย ทองอินทร สมควร หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด บรอดคาสท

ไมเห็นดวย

290 นาย ธีรศักดิ์ เสียงดี หางหุนสวนจํากัด เสียงดี โปรโมชั่น ไมเห็นดวย

291 นาย พยนต เลิศบวรหิรัญ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนตําบลออมใหญ ไมเห็นดวย

292 นางสาว นิพิชฌมพร เย็นสบาย โครงการรักษไทยฯ ไมเห็นดวย

293 บุญพงศ ทาแกว หางหุนสวนจํากัด มวลชนคนแมริม ไมเห็นดวย

294 นาย จักรกฤษ เกิดนานอย หางหุนสวนจํากัด กูดดรีมเรดิโอ ไมเห็นดวย

295 นาย ชํานาญ พูลสงวน สถานีวิทยุกลุมคนอาสาสมัครพิทักษ

สิทธิประชาชน สถานีวิทยุชุมชนคน

พิษณุโลก

ไมเห็นดวย

296 นาง ประพิน ฤกษอนันต หางหุนสวนจํากัด ตนกลา มีเดีย ไมเห็นดวย

297 นาง จุฑาทิพย ดานวรรณกิจ สถานีวิทยุสไมลเรดิโอ ไมเห็นดวย

298 นาง สมศรี ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุทองถ่ินศรีสะเกษ 

(07520195)

ไมเห็นดวย

299 นาย ยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย

300 นาย วิรัช ทองเรือง สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ FM 

101.25 MHz

ไมเห็นดวย

27 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

301 นาย ปรมัตถ เงนิจันทร บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย

302 นาย นิรันดรรัตน โมเรือง บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย

303 นาง อุลัยวรรณ บุญไพโรจน หางหุนสวนจํากัด อุลัยวรรณบีพีอาร ไมเห็นดวย

304 นาย สานนท ทองใหม หางหุนสวนจํากัด ชาญกุลเรด็โอ ไมเห็นดวย

305 นางสาว ธิดา มาชัยนาม บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย

306 นาย จีรกิตติ์ ฟงธรรม บริษัท เบตา อินเตอรกรุป จํากัด ไมเห็นดวย

307 นาย สุทิน ฉัตรไพบูลย หางหุนสวนจํากัด สุทินวาไรตี้ ไมเห็นดวย

308 นาย อํานาจ พุทธะนพรัตน สถานีวิทยุอํานาจเรดิโอ 89 ไมเห็นดวย

309 นางสาว สมพร โชกระโทก หางหุนสวนจํากัด ซีเอสทัวร ไมเห็นดวย

310 นาย บรรธง ดาบส สถานีวิทยุโขงเจียมเรดิโอ FM 94.75 

MHz

ไมเห็นดวย

311 นาย สุรศักดิ์ พึ่งธรรม โครงการรักษไทยฯ ไมเห็นดวย

312 นาย ไพวัลย คําหาญ สหกรณ การเกษตร นา เยีย จํากัด ไมเห็นดวย

313 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd ไมเห็นดวย

314 นาย บุญปลูก ปุริกรณ สถานีวิทยุปลายเสาเรดิโอ FM 106.00

 MHz

ไมเห็นดวย

28 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

315 นางสาว อนัญญา ปนศิริ หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด บรอดคาสท

ไมเห็นดวย

316 นาย เลอศักดิ์ ศรีทานันท สถานีวิทยุคนไทยใจสามัคคี FM 

100.25 MHz

ไมเห็นดวย

317 นาย อนันต เสือนอย หางหุนสวนจํากัด เซอรวิสเรดิโอ ไมเห็นดวย

318 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบอ FM

 101.25 MHz

ไมเห็นดวย

319 นาย คุรุศักดิ์ ประพันธา หางหุนสวนจํากัด คุรุศักดิ์เน็ตเวิรค ไมเห็นดวย

320 นางสาว นงนภัส ฟกขํา บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไมเห็นดวย

321 นาย กาญธิดาภา ฉิมพลี หางหุนสวนจํากัด กุดขาวปนธุรกิจ

บันเทิง

ไมเห็นดวย

322 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไมเห็นดวย

323 นาย อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไมเห็นดวย

324 นาย ธนกฤต รุงแสนทวี สถานีวิทยุนานาชาติปทุมรวมใจ FM 

94.00 MHz

ไมเห็นดวย

325 นาย อาวรณ อาจหาญ หางหุนสวนจํากัด เออารเจกรุปมีเดีย ไมเห็นดวย

326 นาย ชนธรรม ฉิมพลี หางหุนสวนจํากัด กุดขาวปนธุรกิจ

บันเทิง

ไมเห็นดวย

327 นาย ภูมินทร วงคภูธร หางหุนสวนจํากัด พี.พี.พี.เจริญทรัพย ไมเห็นดวย

328 นาง วงเดือน สุตัญตั้งใจ หางหุนสวนจํากัด ไมคทอง99 สถานี

วิทยุดอนยูง-ดงฟาหวน FM 104.25 

MHz

ไมเห็นดวย

29 จาก 57



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

329 นางสาว สมหมาย โสดาจันทร สถานีวิทยุ ลําปลายมาศ FM 98.50 

MHz

ไมเห็นดวย

330 เยาวณา อาทิตยาธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด ไมเห็นดวย

331 นาย สนทยา ทิจะยัง หางหุนสวนจํากัด ทิจะยังมีเดีย FM 

95.00 MHz

ไมเห็นดวย

332 นาย กิตตประพัฒน พิรุณห สถานีวิทยุ ลําปลายมาศ FM 98.50 

MHz

ไมเห็นดวย

333 นาย สมภาศ ไฝฝน หางหุนสวนจํากัด ใฝฝนสตูดิโอ ไมเห็นดวย

334 นาย ณัฐพล พระกระนวน หางหุนสวนจํากัด คนจัง ไมเห็นดวย

335 นาย รังสรรค จันทรกวีกูล บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด (คลื่น 

90.75)

ไมเห็นดวย

336 นาย ถาวร เดชอุดม หางหุนสวนจํากัด เอ็น-จอย มีเดีย ไมเห็นดวย

337 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด (คลื่น 

106.75)

ไมเห็นดวย

338 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classis Radio 97.50 

(รหัสสถานี 07520266)

ไมเห็นดวย

339 นาย โกมล เพชรคํา เจาของสถานีวิทยุ ไมเห็นดวย

340 นาง พิศมัย สุขลํ้าคณา สถานีวิทยุทองถิ่นธาตุพนม ไมเห็นดวย

341 นาย พลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุ เขาเหมนเรดิโอ ไมเห็นดวย

342 นาย สรศิษฎ ศรีกลิ่นดี หางหุนสวนจํากัด ทองพันชั่ง อารท ไมเห็นดวย
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343 นาย สหคณาพลธ เมืองลอม สถานีวิทยุคนเมืองพราว ไมเห็นดวย

344 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธ์ิวงศ หางหุนสวนจํากัด คนรักษดิน 

สถานีวิทยุคนรักษดิน FM 89.25 MHz

ไมเห็นดวย

345 นาง วินิจ พิทักษวรรณ สถานีวิิทยุโพธิ์พิทักษเรดิโอ FM 88.75

 MHz

ไมเห็นดวย

346 สาวิตรี สีนาม หางหุนสวนจํากัด เพ่ือนใจเรดิโอ ไมเห็นดวย

347 นาย สุทัศน ศรีแกว หางหุนสวนจํากัด ทุงกุลาสตูดิโอ ไมเห็นดวย

348 นางสาว ยุพาพรรณ แสงคาํพระ หางหุนสวนจํากัด ชมดาวเรดิโอ

เน็ตเวิรค

ไมเห็นดวย

349 นาย ปฏิพันธ จันตะนาเขต หางหุนสวนจํากัด สมาย มีเดีย เรดิโอ 

สเตชั่น กรุป

ไมเห็นดวย

350 นาย กัณณวัตร ตฤณรัตนพันธ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

351 นาง ดลชนก ปนรอด สถานีวิทยุเพ่ือการเรียนรู 98.50 ไมเห็นดวย

352 นาง บุญชวย เอียมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

353 นางสาว วัลลภา คําวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

354 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารประชาชน FM 

96.00

ไมเห็นดวย

355 นางสาว วราภรณ ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

356 นาย จรัส สุปญญา สถานีวิทยุFM 96.0MHz คนรักเชียง

แสน

ไมเห็นดวย
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357 นางสาว สิริรักษ ตฤณรัตนพันธ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

358 นางสาว พอลาวัณย พิบูลยศักดิ์โสภน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ไมเห็นดวย

359 นางสาว ศรวณีย สีจําปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

360 นาง บัวเขียว สมควร ไมเห็นดวย

361 นาง วาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบูมเรดิโอเน็ทเวิรค ไมเห็นดวย

362 นาย บูรพา โรจนบุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

363 นาย เกียรติชัย กองไกรพันธุ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

364 นาย มงคล สังขศรี บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

365 ธีระชัย ปนตามูล สถานีวิทยุ 99 Mhz  หางหุนสวนจํากัด

 ทอมเรดิโอ

ไมเห็นดวย

366 นาย สุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส จํากัด ไมเห็นดวย

367 นาย ปติภาคย ปนรอด วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ไมเห็นดวย

368 เจม สายปญญา หางหุนสวนจํากัด สายปญญาเรคค

อรดแอนดสตูดิโอ

ไมเห็นดวย

369 นาย ภูวนาท รัตนโชติภิญญา บริษัท เอส เอส ที เพชรบูรณ จํากัด ไมเห็นดวย

370 นางสาว พิศลยา บัวแกว หางหุนสวนจํากัด โสรยาเฟอรติไลเซอร ไมเห็นดวย
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371 นาย จรัญ รัตนโชติภิญญา หางหุนสวนจํากัด ลูกทุงรอยเปอรเซ็นต ไมเห็นดวย

372 นางสาว ศรีพรรณ ดวงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเตา ไมเห็นดวย

373 นาย ณรงคชาญ วงศริยะ สถานีวิทยุ music line staion ไมเห็นดวย

374 นาย สมพร ศีลาบุตร สถานีมะละกอ เอฟเอ็ม 92.25 ไมเห็นดวย

375 นาย ปญญา สิงหนัน หางหุนสวนจํากัด ปญญาโปรโมชั่น ไมเห็นดวย

376 นาย บุญตัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบอ ไมเห็นดวย

377 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู หางหุนสวนจํากัด เรดฮอดมีเดีย ไมเห็นดวย

378 บุญศรี ไชยะ กลุมพรพระคุณ ไมเห็นดวย

379 นาย อํานาจ จันทรคง หางหุนสวนจํากัด ยอดชายเรดิโอเรคค

อรด(2012)

ไมเห็นดวย

380 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต สถานีวิทยุบานสันติสุข หางหุนสวน

จํากัด เอพี มีเดีย

ไมเห็นดวย

381 นางสาว อนงนาฏ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต แอนด ดีไซน 

จํากัด

ไมเห็นดวย

382 นางสาว ทิพวัลย เริ่มพงษ หางหุนสวนจํากัด หนองสระ เรดิโอ ไมเห็นดวย

383 นาย สมชาย ทิพยพรชัย หางหุนสวนจํากัด ดีเคที มีเดีย สถานี

วิทยุขุนดาน

ไมเห็นดวย

384 นาย กิตติพนธ ทาวคํา หางหุนสวนจํากัด แฟมีลี่ มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย
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385 นาย ธนิตศักดิ์ ธนะจริสพัฒน สถานีวิทยุคลื่นอาวไทย FM 101.25 

MHz

ไมเห็นดวย

386 นาง พรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎรธานี จํากัด ไมเห็นดวย

387 นาย อําพล พัชรญานนท สาธารณะโอทอปไทรโยค ไมเห็นดวย

388 นางสาว หอมหมื่นลี้ นาคมณีนพเกา หางหุนสวนจํากัด ดีเจสัมพันธ ไมเห็นดวย

389 นางสาว พัณณวรา ทองเกิด หางหุนสวนจํากัด คนโคราช เรดิโอ ไมเห็นดวย

390 นาย ชาญวิทยู ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัย

เพ่ือความมั่นคง

ไมเห็นดวย

391 อรัญชัย โบราณรัตน หางหุนสวนจํากัด อรัญชัย เรดิโอ ไมเห็นดวย

392 นาย คุณสหคณาพลธ เมืองลอม สถานีวิทยุคนเมืองพราว ไมเห็นดวย

393 ณัฐกร จองไพจิตรสกุล หางหุนสวนจํากัด จอมไพจิตรสกุล ไมเห็นดวย

394 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัส เรดิโอ หางหุนสวน

จํากัด จัตุรัสบรอดแคสติ้ง

ไมเห็นดวย

395 คุณ วดาวรรค พงศนันทน สถานีวิทยุคนใจใส FM 105.00 MHz ไมเห็นดวย

396 คุณ รังสรรค พงศพีรภัทร หางหุนสวนจํากัด พีรเวช ไมเห็นดวย

397 คุณ รังสรรค หางหุนสวนจํากัด มวลชนสัมพันธ 

ปากชอง

ไมเห็นดวย

398 คุณ นวลจันทร หงษสูง หางหุ◌ุนสวนจํากัด สิริมงคลบานและ

สวน

ไมเห็นดวย
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399 คุณ ประสงค ทองศรีสกุล สถานีวิทยุมิว เรดิโอ ไมเห็นดวย

400 คุณ ธนิตศักดิ์ ธนัจริสพัฒน สถานีวิทยุคลื่นอาวไทย ไมเห็นดวย

401 คุณ บุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียงฅนสระบุรี 

99.25MHz

ไมเห็นดวย

402 คุณ ยุพิน จันทรชุย หางหุนสวนจํากัด นักบุญขุนเขา ไมเห็นดวย

403 คุณ ดวงตา เพ็งลุย หางหุนสวนจํากัด ศรีสรรเพชร เรดิโอ ไมเห็นดวย

404 คุณ สัมพันธ เจียงวงศ หางหุนสวนจํากัด ยาใจ เรดิโอ ไมเห็นดวย

405 คุณ โชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์ สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz อ.ทา

มวง จ.กาญจนบุรี

ไมเห็นดวย

406 คุณ เรณู นุชนิยม หางหุนสวนจํากัด เรณูพาณิชย ไมเห็นดวย

407 คุณ มงคล ออนอุบล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ คลื่น 90.50 MHz ไมเห็นดวย

408 คุณ วิริยะ สุวิชาโน หางหุนสวน บรอดแคสท ดีไอวาย ไมเห็นดวย

409 คุณ ศาสตรา บุราณศรี สถานีวิทยุบานเราหนองบุญมาก FM 

96.50 MHz

ไมเห็นดวย

410 คุณ สถิตย จําเริญทิพย หางหุนสวน เอ็กซ-อาย เรดิโอ ไมเห็นดวย

411 คุณ สมเกียรติ วีระวัฒนโสภณ หางหุนสวนจํากัด ชุมแสงเรดิโอกรุป ไมเห็นดวย

412 คุณ เจษฎา คามพินิจ หางหุนสวนจํากัด นักบุญขุนเขา ไมเห็นดวย
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ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

413 คุณ ทศวงศ ศรีจันทรออน หางหุนสวนจํากัด สิบตระกูล เรดิโอ ไมเห็นดวย

414 คุณ อัฐากร สมัถชัย สถานีวิทยุบานเลาสัมพันธ ไมเห็นดวย

415 คุณ เฉวียง มันตะสูตร สถานีวิทยุกงไกรลาส เรดิโอ ไมเห็นดวย

416 คุณ ชลธี มันตะสูตร สถานีวิทยุสามงามเรดิโอ ไมเห็นดวย

417 คุณ อัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไมเห็นดวย

418 คุณ ศิขวาณิชย คิดดี สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่น

อําเภอปง จังหวัดพะเยา

ไมเห็นดวย

419 คุณ ชาญชัย อินททูล หางหุนสวนจํากัด ฟาใหญ พัฒนาเรดิโอ ไมเห็นดวย

420 คุณ สุรใจ มณีจักร สถานีวิทยุบานเลาสัมพันธ ไมเห็นดวย

421 คุณ สนชัย สมบูรณ 98.25 MHz. ไมเห็นดวย

422 คุณ มาลี ศรีจันทรออน หางหุนสวนจํากัด มาลีเรดิโอ 2017 ไมเห็นดวย

423 บริษัท สบันงา 2555 โลจิสติกส

 จํากัด

บริษัท สบันงา 2555 โลจิสติกส จํากัด ไมเห็นดวย

424 คุณ พิชิต สุทธศาสตร สถานีวิทยุ แสงสวรรค เรดิโอ ไมเห็นดวย

425 คุณ จรินทร เจิมเกาะ หางหุนสวนจํากัด นานฟายาโม ไมเห็นดวย

426 คุณ สมนึก วรวงศวัฒนะ หางหุนสวนจํากัด มิตรสัมพันธ เรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

427 คุณ ประยูร วรวงศวัฒนะ หางหุนสวนจํากัด วังตะวัน เรดิโอ 

และสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศนภาค

ประชาชน

ไมเห็นดวย

428 คุณ ยรรยง วิพิธกาญจน วังพิกุลสัมพันธ (หางหุนสวนจํากัดวิทยุ

เสียงของประชาชน)

ไมเห็นดวย

429 คุณ ไรออยเรดิโอ ไมเห็นดวย

430 คุณ พัชมน จันทรแสง วิทยุุชอนไพรเรดิโอ (หางหุนสวนจํากัด

 แสงอรุณทีมมีเดีย 2012)

ไมเห็นดวย

431 คุณ นวรัตน อารีสรรค หางหุนสวนจํากัด สตูดิโอเฮาสพิมาย ไมเห็นดวย

432 คุณ ธานินทร ภักดีศิริวงษ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99

 MHz

ไมเห็นดวย

433 คุณ ภัธรวดี บังสันเทียะ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99

 MHz

ไมเห็นดวย

434 คุณ สุภาพร วรรณกอน สถานีวิทยุปูคาเรดิโอ FM 99.00 MHz ไมเห็นดวย

435 คุณ พรวรัชญ สุนทวงศ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 

MHz

ไมเห็นดวย

436 คุณ ทองคํา ภูมิภาค ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

437 คุณ ปญจะ แกวนาทม ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

438 คุณ ทองเลี่ยน เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

439 คุณ อุดร ขจรพบ หางหุนสวนจํากัด ลูกทุงบานดอนเรดิโอ ไมเห็นดวย

440 คุณ นิยม สารพันธ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

441 คุณ ผัน แสนปาง กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปูตา

ไมเห็นดวย

442 คุณ เซง นากอก สถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปูตา ไมเห็นดวย

443 คุณ ทองใบ นากอก กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปูตา

ไมเห็นดวย

444 คุณ ชนาธินาถ แกวปญญา กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปูตา

ไมเห็นดวย

445 คุณ จุฑาทิพย สุทธิธรรม กลุมคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปูตา

ไมเห็นดวย

446 คุณ วิเศษ กองนาคู สถานีวิทยุ วิเศษซาวด เรดิโอ ไมเห็นดวย

447 คุณ อารย สิมสินธุ หางหุนสวนจํากัด ผาขาวเรดิโอ ไมเห็นดวย

448 คุณ ปราณี สิมสินธุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไมเห็นดวย

449 คุณ สมมุติ เพียรการ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

450 คุณ รณฤทธ์ิ เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

451 คุณ วีระศักดิ์ ญาติสังกัด สถานีวิทยุ คนไทบาน ไมเห็นดวย

452 คุณ อนุชา เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

453 คุณ ถนอมจิตร ภูมิภาค ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

454 คุณ พระครูสิริธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสวางใจ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

455 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

456 คุณ ศิริจันทร ลุมมาตย สถานีวิทยุ คนวังยาว เรดิโอ ไมเห็นดวย

457 คุณ ปาณิศรา จุนทวิเทศ หางหุนสวนจํากัด ไตรภูมิเอ็นเตอรเทน

เมนต

ไมเห็นดวย

458 คุณ พวันนา สุธน หางหุนสวนจํากัด สาวสาโปรโมชั่น 

แอนดเรคคอรด

ไมเห็นดวย

459 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข สถานีวิทยุพัรสรรคเรดิโอ ไมเห็นดวย

460 คุณ รุณภพ เพียจันทรอุบ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

461 คุณ หัก สารพันธุ ประชาชนท่ัวไป ไมเห็นดวย

462 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ สเตชั่น (รามราช

นิเวศน)

ไมเห็นดวย

463 คุณ จิรารัฎฐ บุญนัก สถานีวิทยุ เวียงกุมกาม 97.0 MHz 

12520216

ไมเห็นดวย

464 คุณ จตุพร สุขสถิตย สถานีวิทยุ พิปูนเรดิโอ FM 99.75 

MHz และ104.75 MHz

ไมเห็นดวย

465 คุณ อัญชิสา สุมล สถานีวิทยุ ควันพลองเรดิโอ FM 

107.50 MHz

ไมเห็นดวย

466 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบิน บริษัท บี.พี.พี เรดิโอ จํากัด ไมเห็นดวย

467 คุณ ณัฎฐชัย ปญญาทรง หางหุนสวนจํากัด จีเอชพี แอดเวอรทิช

เมนท

ไมเห็นดวย

468 คุณ ประภาศรี มูลลี หางหุนสวนจํากัด ลิลลี่ เอ็นเตอรเท

นเมนท

ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

469 คุณ ธวัช ไชยวงค หางหุนสวนจํากัด บีซรเอ็มมีเดีย ไมเห็นดวย

470 คุณ กันยารัตน นามสวัสดิ์ สถานีวิทยุ กองนามศิลป ไมเห็นดวย

471 คุณ สุภาพร ก้ัวพิทักษ บริษัท สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จํากัด ไมเห็นดวย

472 คุณ สุวรรณ สายคํา หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย

473 คุณ เจริญพส รวมธรรม หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย

474 คุณ เทียน แผลงฤทธ์ิ หางหุนสวนจํากัด กอนอย พาณิชย ไมเห็นดวย

475 คุณ ณีรนุช หิรัญญกนก สถานีวิทยุสหกรณการเกษตร สันปา

ตอง จํากัด

ไมเห็นดวย

476 คุณ โชคดี รัชชะ หางหุนสวนจํากัด เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ ไมเห็นดวย

477 คุณ ไชยยศ สุญทุกข สถานีวิทยุ Happy Radio พัทยา ไมเห็นดวย

478 คุณ สมบัติ มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ ไมเห็นดวย

479 คุณ สุเชษฐ คําลือ หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.เอ็น วาไรตี้ 

มีเดีย 0818853321

ไมเห็นดวย

480 คุณ กนกพร กุดไธสง หางหุนสวนจํากัด กนกพรมีเดีย ไมเห็นดวย

481 คุณ อนุสรณ สุมาทร วิทยุธุรกิจ ไมเห็นดวย

482 คุณ อัครชัย เดชมูล สถานีวิทยุกวีเอฟ.เอ็ม 100.5 ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

483 คุณ สุเทพ เมาสงา หางหุนสวนจํากัด จอมสุรางค เรดิโอ ไมเห็นดวย

484 คุณ เกษมสันต ฤทธ์ิตา สมาคมผุประกอบการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศ

ไมเห็นดวย

485 คุณ สายฝน บุตราศรี ประชาชน ไมเห็นดวย

486 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชาชน ไมเห็นดวย

487 คุณ กัมปนาท ภูมิลํานันท ไมเห็นดวย

488 คุณ พัณภัช  มง มาตร สถานีวิทยุ  อสมท  นาน ไมเห็นดวย

489 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี ไมเห็นดวย

490 คุณ เอกสิทธิ์ สมินทรปญญา ประชาชน ไมเห็นดวย

491 คุณ วิริทธ์ิพล  หิรัญ รัตน หางหุนสวนจํากัด คนมัก ไมค มีเดีย ไมเห็นดวย

492 คุณ ศรีนวล คําประเสริฐ สถานีวิทยุคนเมืองลานนาเรดิโอ ไมเห็นดวย

493 คุณ เสกสิทธิ์ คําบาง ไมเห็นดวย

494 คุณ เกริกเกษม อรุณบุญมาศ สถานีวิทยุอิสานเรดิโอ fm 96.50 MHz ไมเห็นดวย

495 นางสาว ธัญานุสร หังเพชร สถานีวิทยุลูกทุงไทยบําเหน็จ ไมเห็นดวย

496 นางสาว พิศมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชนคนกระนวน ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

497 นางสาว ฐิติกาญจน ชูลีรักษ หางหุนสวนจํากัด เอฟเอ็มสุราษฎรธานี ไมเห็นดวย

498 นาย สุกิจ โกเศส หางหุนสวนจํากัด สายกิจรุงโรจน ไมเห็นดวย

499 นาย ธนพล กัณฑสังข หางหุนสวนจํากัด ฮิวแมนเรดิโอ ไมเห็นดวย

500 นาย สายัณห ปรงแกว สถานีวิทยุไฟรเวอส เรดิโอ ไมเห็นดวย

501 นาง นงคราญ รุงตรานนท บริษัท กรีนโซนไฮแลนด จํากัด ไมเห็นดวย

502 นาง ปุณณดา คุนมาก หางหุนสวนจํากัด ซันนี่มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย

503 นาย บุญชวย งามดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย

มาศ

ไมเห็นดวย

504 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย

มาศ

ไมเห็นดวย

505 นาย วัธน แพนดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย

มาศ

ไมเห็นดวย

506 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาหลง 94.75 MHz ไมเห็นดวย ขอคัดคาน ไมเห็นดวย

507 คุณ พงศกร หาญจิต หางหุนสวน จํากัด พี.เอส.จี มีเดีย ไมเห็นดวย ขอใชวิธีเดิม

508 คุณ พงษศักดิ์ ปจจุโส คลื่นสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม หาง

หุนสวนจํากัด พี พี แอนด พี มีเดียกรุป

ไมเห็นดวย ขาพเจาจึงขอคัดคานมติที่ประชุมดังกลาวและขอใหยกเลิกการแสดงความ

คิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

509 นาง นวลจันทร ศรีสุข หางหุนสวนจํากัด 75 โปรโมช่ัน ไมเห็นดวย

510 คุณ คนึง เปรมสมบัติ ไฟวสตารเว็ป เรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

511 คุณ ประจักษ ติยะวงค สถานีวิทยุ ฅนแมฮองสอน FM 89.50

 MHz

ไมเห็นดวย

512 นาง กาญจนา คงยอด หางหุนสวนจํากัด คลื่นฮิต ท็อปไทย 

สถานีวิทยุ กรีนเวฟเรดิโอ FM 101.25

 MHz

ไมเห็นดวย

513 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงคไทยแลนด

 เรดิโอ FM 92.25 MHz

ไมเห็นดวย

514 คุณ อพัชชา ธนรุจิวิวรรธน ผูฟงรายการ ไมเห็นดวย

515 นางสาว มาลินี อภิรักษธามภากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู106.75 MHz ไมเห็นดวย

516 นาย อภิชาติ แสงสวาง สถานีวิทยุธุรกิจบุงเรดิโอ 90.75 MHz ไมเห็นดวย

517 นาง อําภา โพธิ ภาคประชาชน ไมเห็นดวย

518 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย

519 นาย ประกฤต ภูพิสิฐ สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย

520 นาย อนิรุทธ ทุลไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียงลิ้งคไทยแลนด ไมเห็นดวย

521 นาย ภูวนัตถ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz ไมเห็นดวย

522 นาย กร กือใจ หางหุนสวนจํากัด แสนยาวิชัย อิเลคท

ริค

ไมเห็นดวย

523 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย สถานีวิทยุ พี.ดี บรอดแคสติ้ง เชียงใหม ไมเห็นดวย

524 นาย นิพันธ ทิพยแกว สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

525 นาย รัตนติกรณ เวชสุคํา สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย

526 นาย สตญา สินธุสัย สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไมเห็นดวย

527 คุณ ไพโรจน เงอเลอะ หางหุนสวนจํากัด โรจนศิลป มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย

528 คุณ เที่ยง โพธิ์ชืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 ไมเห็นดวย

529 นาย อรุณชัย พุมเสน นักจัดรายการวิทยุ ไมเห็นดวย

530 นางสาว เอ้ือมเดือน สมานมิตร หางหุนสวนจํากัด เสียงจะนะ ไมเห็นดวย

531 นางสาว สุขนิตย วิทยาภิรักษ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงคไทยแลนด

 เรดิโอ FM 92.25 MHz

ไมเห็นดวย

532 นาย พลเดช คงยอด หางหุนสวนจํากัด คลื่นฮิตทอปไทย 

จํากัด สถานีวิทยุกรีนเวฟ fm 101.25

 MHz

ไมเห็นดวย

533 คุณ ไวพจน ออยปุย หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย

534 นาง สุชาดา แสงวิเศษ หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย

535 นาย สมปอง ทองดี หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย

536 นาง นวลจันทร มูลมณี หางหุนสวนจํากัด นาทามเรดิโอ ไมเห็นดวย

537 คุณ บัวบาล หมอปา บริษัทแสนสุขวิชั่น จํากัด ไมเห็นดวย

538 คุณ ลัดดา พลบุตร หางหุนสวนจํากัด ทุงสามแทง เรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

539 คุณ ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟารเมอร เรดิโอ ไมเห็นดวย

540 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมอีสาน ไมเห็นดวย

541 นาย วิชัย เฉลิมรําพึงวงษ สถานีวิทยุเอฟเอมบานหัวนา 90.25 ไมเห็นดวย

542 คุณ ประกาศิต พวงนาค หางหุนสวนจํากัดพรหมศิลป ไมเห็นดวย

543 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวิทยุบานผือ ไมเห็นดวย

544 นาย ชัยสิทธ์ิ ไชยมา สถานีวิทยุแมสเรดิโอ ไมเห็นดวย

545 นางสาว กัญญณณัฏฐ เพ็งอ่ิม สถานีวิทยุซันน่ีเรดิโอ ไมเห็นดวย

546 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุโมเดิรนเวฟ สถานีวิทยุ

กรีนเรดิโอ

ไมเห็นดวย

547 นาย วิวัฒน หนูมาก สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนปา

หวยพูด

ไมเห็นดวย

548 นางสาว นิพิชฌพพร เปนสบาย โครงการรักษไทย ไมเห็นดวย

549 นาง อภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไมเห็นดวย

550 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ เรดิโอ 96.25 MHz ไมเห็นดวย

551 นาย อํานวย กุคํารักษ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไมเห็นดวย

552 นาย กิตติพงษ สมควร หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด บรอดคาสท

ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

553 นาย ทรงศักดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันเรดิโอ ไมเห็นดวย

554 นาย สุชาติ ระกํา วิทยุคนเกษตร ไมเห็นดวย

555 คุณ สมใจ ซําฮกตัน สถานีวิทยุคนรัก ปทุมและสถานีวิทยุ

รวมพลคนขาวชาวอยุธยา

ไมเห็นดวย

556 นางสาว ศิริลักษณ วณิชวรพงศ บริษัท บานสุขภาพดีเรดิโอ จํากัด 

90.75 MHz

ไมเห็นดวย

557 นาย ดวงจันทร ชาวนา หางหุนสวนจํากัด พาชื่นเรดิโอ ไมเห็นดวย

558 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวิทยุอําเภอโคกสําโรง ไมเห็นดวย

559 นาง ทองจันทร สีงาม กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย

560 นาง อินทรปอน สาระคํา กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย

561 นาย สมร สีงาม กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย

562 คุณ อุไร อินทรเดน บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไมเห็นดวย

563 คุณ รําไพ นุกาดรัมย ไมเห็นดวย

564 นาย ณรงค วันยงค หางหุนสวนจํากัด พิทักษ เอ็นจอย ไมเห็นดวย

565 นางสาว กิ่งดาว บํารุงชาติ หางหุนสวนจํากัด นครกาหลงธุรกิจ

โฆษณา

ไมเห็นดวย

566 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

567 นางสาว วิชัชุฎา วิชาเถิน สถานีวิทยุประชาชนแมตืนศรีวิชัย 

สถานีวิทยุคนรักษดอย

ไมเห็นดวย

568 คุณ วริทธ์ิ ธนรุจิวิวรรธน ผูฟงรายการ ไมเห็นดวย

569 นาย วิทยา ใจสอาด หางหุนสวนจํากัด อินทรบุรี มีเดีย ไมเห็นดวย

570 คุณ เอนก แกวมาลา หางหุนสวนจํากัด เม็งกาโตเรดิโอ ไมเห็นดวย

571 นาย อุดม เสิดผาด หางหุนสวนจํากัด คนคําพอุง ไมเห็นดวย

572 นางสาว อณัญญา ปนศิริ หางหุนสวนจํากัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด บรอดคาสท

ไมเห็นดวย

573 นาย ประทีป ทัศนียาภรณ สถานีวิทยุกาวหนาเรดิโอ 96.25 MHz ไมเห็นดวย

574 นาย ประไพ ไกรษี สถานีีวิทยุรวมใจไทยนํ้าเกลียง 103.25

 MHz

ไมเห็นดวย

575 นาย จิตตดนัย จันทรแกว ดีเจ สถานีคนเมืองลานนา ไมเห็นดวย

576 คุณ อธิชา ปนโน หางหุนสวนจํากัด อธิชาเรดิโอ แอนด 

ทราเวล

ไมเห็นดวย

577 นาง ธัญาลัย ชูเลิศ หางหุนสวนจํากัด ทุงเศรษฐี แอดเวอ

ไทซิ่ง

ไมเห็นดวย

578 นาย มานิต จันทธรณ หางหุนสวนจํากัด อิสานมวลชน ไมเห็นดวย

579 นาง พัชรินทร แกวมาลา 17 หมู 4 ต.ปาตาล อ.ขุนตาล จ.

เชียงราย 57340

ไมเห็นดวย

580 นาย อุทิศ บุตรธรรมศา สถานีวิทยุคนเกษตรกร ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

581 นาย ณัฐพล ทับทอง คลื่นรวมคิดสรางสรรค สารพันขาวสาร

 บริการชุมชน FM 95.25 MHz

ไมเห็นดวย

582 นาย เทพมาตรี พวงจําปา สถานีวิทยุทองถ่ินไทยกันทรารมย ไมเห็นดวย

583 นาย วิชิต กันสาย สถานีวิทยุคนหญาปลอง ไมเห็นดวย

584 คุณ รัตนา จีอาทิตย หางหุนสวนจํากัด เชียงรัตน มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย

585 นาย สุวิทย ทองบอ สถานนีวิทยุคนกาวหนา ไมเห็นดวย

586 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกุล กลุมรักเชียงใหม 51 ไมเห็นดวย

587 นาย สวรรคปวีร วงศหลวง สถานีวิทยุรวมใจไทยพยุห ไมเห็นดวย

588 นาย ไหม ยืนยง สถานีวิทยุบานโนนลาน ไมเห็นดวย

589 นาง พัทธนันท ศิลาชัย สถานีวิทยุวิอารสปอตเรดิโอ ไมเห็นดวย

590 นาย พิเชฏฐ อุทธัง หางหุนสวนจํากัด แมแตงมีเดียแอนด

เน็ตเวิรค

ไมเห็นดวย

591 นางสาว รัตนาภรณ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตรกร 106.75 MHz ไมเห็นดวย

592 นาง รวิรรณ ศิริเลิศวิมล หางหุนสวนจํากัด ศักดิ์ชาย เรดิโอ 

สเตชั่น

ไมเห็นดวย

593 นาย สรวง รติกรธนประยูร หางหุนสวนจํากัด รติกรเรดิโอ ไมเห็นดวย

594 นางสาว หทัยทิพย งามอยู หางหุนสวนจํากัด ไรไซตเรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

595 นางสาว รัตติกาล แกวบุญมี หางหุนสวนจํากัด ทีอารเอมีเดียเรดิโอ ไมเห็นดวย

596 นาย วิชญะ พวงทอง หางหุนสวนจํากัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีส

เต็มและ หางหุนสวนจํากัด สาน

สัมพันธ เรดิโอ

ไมเห็นดวย

597 นาย ดิณห วัฒนพิทักษกุล สถานีวิทยุลูกทุงไทบําเหน็จ ไมเห็นดวย

598 นาย วรุต พูลภูงา รานกิ๊ฟโมบาย ไมเห็นดวย

599 นางสาว ณัฐหทัย พูลภูงา รานกิ๊ฟโมบายทาตูม ไมเห็นดวย

600 นางสาว สุริีรัตน จันทรแดง รานกิ๊ฟโมบาย ไมเห็นดวย

601 นางสาว ทองแดง เสารทอง ผูฟง ไมเห็นดวย

602 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ ไมเห็นดวย

603 นาย คําปอน แยมสรวล นักจัดรายการ ไมเห็นดวย

604 นาง ชญาณนันท จันทรเพชร นักจัดรายการ ไมเห็นดวย

605 นาง นงรักษณ บุญศรี 60 หมู 2 ตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี

 จังหวัดรอยเอ็ด

ไมเห็นดวย

606 นาง รักชาติ แยมสรวล นักจัดรายการ ไมเห็นดวย

607 นาย ประมวล บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไมเห็นดวย

608 นาย ประสิทธ์ิ ธานีรัตน สถานีวิทยุเอ็นเคเรดิโอ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

609 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ หางหุนสวนจํากัด นครราชสีมาทาว

เวอร จํากัด

ไมเห็นดวย

610 นาย สมอาจ แยมจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 106.00 อ.คง 

จ.นครราชสีมา

ไมเห็นดวย

611 นาง ปานิธสา ตูทรัพย สถานีวิทยุพัฒนาและสงเสริมชุมชน 

มิตรภาพเรดิโอ

ไมเห็นดวย

612 นาย เกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเกา FM87.75 ไมเห็นดวย

613 นาย นิโรธ โชค บริษัท อันดามัน เพาเวอร แมส จํากัด ไมเห็นดวย

614 คุณ อําพันธ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย FM 100.75

 Mhz

ไมเห็นดวย

615 นางสาว กนพร กุดไธสง หางหุนสวนจํากัด กนกพร มีเดีย ไมเห็นดวย

616 นาย ถนอม บุญเพ็ชร หางหุนสวนจํากัด บานนอยมีเดีย ไมเห็นดวย

617 คุณ วันดี จํานงค หางหุนสวนจํากัด อารียะธุรกิจบันเทิง ไมเห็นดวย

618 นาย ยอดชาย อิทบุษย สถานีวิทยุThe FM 104.25 MHz ไมเห็นดวย

619 นาย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ หางหุนสวนจํากัด เอสเอสเรดิโอ 

106.25 Mhz

ไมเห็นดวย

620 คุณ อําไพ อุทัยมา หางหุนสวนจํากัด อําไพเรดิโอ fm 

90.75 MHz

ไมเห็นดวย

621 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม สถานีวิทยุเชียงใหมเมืองงาม ไมเห็นดวย

622 นาง เฉลี่ยว สายจันทร สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัย

เพ่ือความมั่นคง สาขา อําเภอ ดานขุน

ทด

ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

623 นาย กรวิชญ มีเดช FM 90.0 เพชรบูรณ ไมเห็นดวย

624 นาย เผย ก้ัวมาลา วิทยุมวลชนคนโนนดินแดง ไมเห็นดวย

625 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุป จํากัด ไมเห็นดวย

626 นาย กิตติพนธ์ิ ทาวคํา หางหุนสวนจํากัด แฟมิลี่ มีเดีย กรุป ไมเห็นดวย

627 นาย ชม เทพสุรินทร หางหุนสวนจํากัด คนบานเฮาเรดิโอ ไมเห็นดวย

628 นาง หนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร สถานีวิทยุคนเมืองงาม ไมเห็นดวย

629 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม 103.5 MHz ไมเห็นดวย

630 นางสาว พรพิมล วิรุฬรัตน สถานีวิทยุ รินคํา เรดิโอ 99.25 MHz ไมเห็นดวย

631 นาย นิรันดร กิติราช หางหุนสวนจํากัด คนพอเพียง เรดิโอ ไมเห็นดวย

632 นาย คําฝน วรรณสินธ สถานีวิทยุชุมชนคนรักเมืองอาจ ไมเห็นดวย

633 นาย ชมภู คําลอย หางหุนสวนจํากัด สมชายเรดิโอแอนด

มาเก็ตติ้ง

ไมเห็นดวย

634 นาย ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ บริษัท คารืมอนาทกขอินเตอรเทรด 

จํากัด

ไมเห็นดวย

635 นาย อุดม กันตะ ราชพฤกษเรดิโอ ไมเห็นดวย

636 นาย เกียรติศักดิ์ ใจตรง กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.
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ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

637 นาย บุญมา สุตะคาน กลุมประกอบการวิทยุภูมิภาค ไมเห็นดวย

638 นาย พิสิษฐ เวียงสมศรี สถานีวิทยุศรีธานีแฮปปเรดิโอ 91.75 ไมเห็นดวย

639 นางสาว สิริลักษณ บุญประสาร รานสบายดีชอปอุบล ไมเห็นดวย

640 นาย สุชาติ พรหมธีรเดช หางหุนสวนจํากัด ไทรนอย เอ็นเตอร

เทนเมนท

ไมเห็นดวย

641 นางสาว ยุพิน ยอดรักษ รานยื่งยง 2021 ไมเห็นดวย

642 นาย บุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ FM106.50 ไมเห็นดวย

643 นาง เลิศลักษณ ใบคํา อบต. ขนุน ไมเห็นดวย

644 นาย ชัยณรงค องอาจ รานกินลมชมทุง ไมเห็นดวย

645 นาย พินิจ ภูขาว หางหุนสวนจํากัด ฝางชนูเรดิโอ ไมเห็นดวย

646 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย สถานีวิทยุแฮป

ปเวฟมีเดีย FM 93.00 MHz สุราษฏ

ธานี

ไมเห็นดวย

647 นาย ณัฐพงษ ลินลาด หางหุนสวนจํากัด โชคพิชิต 2008 ไมเห็นดวย

648 นาย พีรธัช คณะรัฐ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน ภาค

ประชาชน

ไมเห็นดวย

649 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคก้ี เรดิโอ ไมเห็นดวย

650 นาย ชํานาญ พูลฉนวน หางหุนสวนจํากัด ลูกทุงรอยเปอรเซ็นต ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.
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(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

651 นาย ชัชวาลย เอียกานา หางหุนสวนจํากัด โปโลพุทไธสง ไมเห็นดวย

652 นาย ทัศนะ เจือจาน หางหุนสวนจํากัด ทอปฮิตเรดิโอ 

สวรรคโลก

ไมเห็นดวย

653 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท หางหุนสวนจํากัดไทรนอยเรดิโอ เอน

เตอรเทนเมนท

ไมเห็นดวย

654 คุณ สรดิษฎ ศรีกลิ่นดี หางหุนสวนจํากัด ทองพันชาง มีเดีย ไมเห็นดวย

655 นาย ภราดร จารุพันธ มูลนิธิโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ไมเห็นดวย

656 นาย ปณณพัฒน บวรเมธาธนพงศ หางหุนสวนจํากัด ปณณพัฒน ไมเห็นดวย

657 นาง ประนอม วรรณสินธ หางหุนสวนจํากัด คนรักเมืองอาจ 

สถานีวิทยุ คนรักเมืองอาจ 106.25 

MHz

ไมเห็นดวย

658 นาย บุญปลื้ม หาญณรงค สถานีวิทยุทุงเลี่ยมเรดิโอ FM 89.25 

MHz

ไมเห็นดวย

659 นาง รุงทอง กอกวังใน หางหุนสวนจํากัด นานอัพเดท ไมเห็นดวย

660 นางสาว ฐาณิศร ถิระสาโรช หางหุนสวนจํากัด ลําปางมีเดีย คลื่น 

102.75 MHz

ไมเห็นดวย

661 นาย สายันต ปวีณาภรณ หางหุนสวนจํากัด วิจิตรศิลปปกธงชัย 

หางหุนสวนจํากัด ปกธงชัย 888

ไมเห็นดวย

662 นาง อรพันธ คุณเศษ หางหุนสวนจํากัด สํานักงานหมอลําห

นุงอีสานธุรกิจบรรเทิง

ไมเห็นดวย

663 นาย บุญเรือง คุณเศษ หางหุนสวนจํากัด สํานักงานหมอลําห

นุงอีสานธุรกิจบรรเทิง

ไมเห็นดวย

664 คุณ ชาญวิทย สนธิเจริญ ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

665 คุณ วายุภัค คําจันทร สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู 96.50 ไมเห็นดวย

666 นาง สุรรัตน บุญประสาร สถานีวิทยุสมูทคิต ไมเห็นดวย

667 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวิทยุออลสไตลสเตช่ัน 103.0 

MHz รหัสสถานี 12520261

ไมเห็นดวย

668 นาย สุรสิทธิ สวิญญาณกทรัพย หางหุนสวนจํากัด วิทยุสนับสนุนธุรกิจ

ชุมชน

ไมเห็นดวย

669 คุณ ณัฐวดี ทวีทอง หางหุนสวนจํากัด  สุราษฎรสินทรัพย

ธุรกิจ

ไมเห็นดวย

670 คุณ อุไร อิกษรวรรณ ไมเห็นดวย

671 นาง ออนอรุณ สุรัตน หางหุนสวนจํากัด ดับเบ้ิลกาย มีเดีย ไมเห็นดวย

672 คุณ อุทัย สุรัตน ไมเห็นดวย

673 นาย ชาตรี ภาคสําโรง หางหุนสวนจํากัด สะแกราชสัมพันธ

มีเดีย

ไมเห็นดวย

674 นางสาว นันริฌาญ ภักดี หางหุ◌ุ◌นสวนจํากัด เกษตรสินสีมา ไมเห็นดวย

675 นางสาว พัณญมิตา พุมธนานพรักษ หางหุนสวนจํากัด สวีทเวฟ เรดิโอ ไมเห็นดวย

676 นาย รัตนจรินทร จิตตนา สถานีวิทยุ FM 104 เชียงคํา เรดิโอ ไมเห็นดวย

677 นางสาว นันทณภัสร โพธิ์กลิ่น สถานีวิทยุทุงสวรรค เรดิโอ ไมเห็นดวย

678 นาย มยุราช บุตรธรรมา สถานีวิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

679 นาง บูรณภาคย ภูมิโภคพัฒน สถานีวิทยุมิตรภาพกูยลาว FM 88.75

 MHz อ.หวยทับทัน

ไมเห็นดวย

680 นาย เสนห แสนคํา สถานีวิทยุทุองถิ่นไทย FM 96.25 MHz

 อ. ราษีไศล

ไมเห็นดวย

681 นาย อุดร วิเศษชาติ สถานีวิทยุเพ่ือนเกษตร FM 91.25 

MHz อ.หวยทับทัน

ไมเห็นดวย

682 นาย เนตร ขันคํา หางหุนสวนจํากัด มหาเฮง โปรโมชั่น ไมเห็นดวย

683 นาง บังอร  ชูติธวัช หางหุนสวนจํากัด ดีดี เรดิโอ ไมเห็นดวย

684 นาย พันธมิตร สุนี สถานีวิทยุธุรกิจ ไมเห็นดวย

685 นางสาว จิรนันท จันทวงษ หางหุนสวนจํากัด 24 เรดิโอ (สถานี

วิทยุคนรากหญา เชียงราย)

ไมเห็นดวย

686 นาย เอกชัย เทียมสีฟา สถานีวิทยุ ไมเห็นดวย

687 นาง รอฝอะ  หมานหละ หางหุนสวนจํากัด นกเขา เรดิโอ ไมเห็นดวย

688 นาย นคร พันประสิทธ์ิ พญาแลเรดิโอ fm 100.75 MHz ไมเห็นดวย

689 นาย สมศรี คําคูณ หางหุนสวนจํากัด เรดิโอ โคราช 7 

รหัสสถานี 05520128

ไมเห็นดวย

690 นาย สมควร ราษี สถานีวิทยุ SUNSHINE RADIO 

FM.100 MHz

ไมเห็นดวย

691 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวิทยุเมืองหมอแคนแกนนคร ไมเห็นดวย

692 คุณ หางหุนสวนจํากัด พัชรินทรเรดิ

โอ 98.25 MHz

หางหุนสวนจํากัด พัชรินทรเรดิโอ 

98.25 MHz

ไมเห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

693 คุณ พิมพพรรณ ปญญาตาวงค เทศบาลตําบลทุงหัวชาง เห็นดวย เพราะการอนุญาตดวยวิธีการประมูล เปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีคณะกรรมการ 

เห็นควรใหมีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และกําหนดรายละเอียดขั้นตอนใหชัดเจน 

โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม และประกาศเชิญชวนใหประชาชนทราบ ในรายละเอียด694 คุณ ธนากร วิบูลกิจ สถานีวทท. Mass FM หางหุนสวน

จํากัด ดับเบ้ิล กาย มีเดีย

เห็นดวย

695 คุณ สุรพันธุ อินโอภาส เห็นดวย

696 คุณ เสนห บุญแกว สถานีวิทยุบานผือเรดิโอ 94.75 เห็นดวย

697 คุณ สรรค สามกองาม หางหุนสวนจํากัด สรางสรรค มีเดีย 

เฮาส

เห็นดวย

698 คุณ วสุรมย สุริยะวงศ ประชาชน เห็นดวย

699 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย มส. เห็นดวย

700 คุณ สราวุฒิ ปญยาง กลุมคนศึกษาจังหวัดสุโขทัย เห็นดวย

701 คุณ สมพงษ  อินทร มา สือรักอุทัย เห็นดวย

702 คุณ วาสนา ทรัพยธํารงค ประชาชน เห็นดวย

703 คุณ ขจรศักดิ์ จิตหาญ สถานีวิทยุกระจายเสียง934 เห็นดวย

704 คุณ กฤษฎา ลิมปพัทธ เห็นดวย

705 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ เห็นดวย

706 คุณ สมนึก เดวีเลาะ วิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เห็นดวย
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สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล ชื่อหนวยงาน หมวด ๓ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 

(ขอ ๘ - ขอ ๑๓)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

707 คุณ ไพบูลณ ยอยหยด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

เห็นดวย

708 คุณ วีรชาติ บริษัท สันติภาพมีเดีย จํากัด ทีวีอีสาน

บานเฮา

เห็นดวย

709 คุณ สุรเดช รมศรี วิทยุศึกษาและวัฒนธรรม FM91MHZ. 

(วิทยุเทคโนโลยีรอยเอ็ด)

เห็นดวย
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ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 คุณ พงษพ์นุธ ์กุมหาชัย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย เนื่องจาก กสทช. ไม่ได้แจ้งสถานีที่ในการยื่นเอกสารใหช้ัดเจน โดยเฉพาะ

ในส่วนภมูิภาคที่ควรเปน็สถานที่ในการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวก ไม่แออัดที่

ส่วนกลาง ไม่ต้องเดินทางไกล ท าใหเ้สียเวลาและค่าใช้จ่าย

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบบันี้ เปน็การก าหนด

หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ที่เปน็การทั่วไป ทั้งนี้

 เมื่คณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตามร่างประกาศ

ฉบบันี้ จะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนใหส้าธารณชนทราบอีกคร้ัง โดยจะมี

แจ้งก าหนดการและสถานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตในแต่ละคราวใหท้ราบเปน็

การล่วงหน้า ทั้งนี้ จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การออกประกาศเชิญชวนต่อไป

2 คุณ ทรงวทิย์ ดิษฐวฒิุ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วย ข้อ 17 กรณีสถานีวทิยุของรัฐ รายได้ต้องน าส่ง

กระทรวงการคลัง และ ต้องท าหน้าที่ ในการเปน็ส่ือของรัฐ ในพื้นที่ภมูิภาค ไม่ควร

เขียนใหเ้ข้าวธิปีระมูลในการได้คล่ืนมาท าหน้าที่ ไม่ควรน ามาคิดรวมกับภาคเอกชน อาจ

เกิดการผิดพลาดในการเขียนกฏหมายแต่ต้น ฉะนั้นจึงควรแก้ไข เพิ่ม ประเภท 

สาธารณะและธรุกิจ เข้าไป

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบง่ประเภทใบอนุญาตได้ก าหนดให้

สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แหง่พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑และวธิกีารอนุญาตเดิม ตาม มาตรา ๔๑ แหง่

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่

 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

3 คุณ สิริธดิา จันอู ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย, ข้อ17เร่ือง วทิยุรัฐวสิาหกิจ คือรัฐ+เอกชน ซ่ึงส่วนหนึ่งยังด าเนินการเปน็

ส่ือของรัฐ จึงไม่ควรผลักใหเ้ปน็เอกชน กฏหมายควรต้องมีการปรับปรุงเพื่อความ

ชัดเจน!!

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่

 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

4 คุณ นุศราภรณ์ รอดเที่ยง ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, จากข้อ 17 ไม่เหน็ด้วย กรณีสถานีวทิยุของรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงต้องหารายได้

น าส่งกระทรวงการคลัง และต้องท าหน้าที่เปน็ส่ือของรัฐ ในระดับพื้นที่ภมูิภาค ส่วน

ใหญ่จะใหบ้ริการกับหน่วยงานราชการ จึงไม่ควรระบใุหเ้ข้าวธิปีระมูลใบอนุญาต ซ่ึง

การแบง่สถานีวทิยุของรัฐวสิาหกิจ จัดในกลุ่มของธรุกิจต้ังแต่แรกอาจเกิดจากการ

เข้าใจที่ผิดพลาดในขั้นตอนการเขียนกฎหมายมาต้ังแต่ต้น จึงควรเพิ่มประเภทที4่ คือ 

สาธารณะและธรุกิจด้วย 

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ แะะกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบ

กิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.

 ๒๕๖๒

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

5 คุณ เอกนุพงศ์ สมศักด์ิ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วยข้อ17 กรณีสถานีวทิยุของรัฐวสิาหกิจซ่ึงต้องน าส่งรายได้ต่อ

กระทรวงการคลัง และต้องท าหน้าที่ในการเปน็ส่ือของรัฐในพื้นที่ภมูิภาคไม่ควรที่จะ

เขียนใหเ้ข้าวธิปีระมูลในการได้คล่ืนมาท า ประกอบกับวทิยุของรัฐวสิาหกิจมิติหนึ่งคือ

ของรัฐไม่ควรน ามารวมกับเอกชนอาจเกิดการผิดพลาดในการเขียนกฎหมายแต่ต้นจึง

ควรแก้ไขเพิ่มประเภสาธารณะและธรุกิจและในส่วนภาครัฐไม่ควรใช้วธิปีระมูล

เช่นเดียวกับเอกชน

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบง่ประเภทใบอนุญาต ได้ก าหนดให้

สอดคล้องกับมาตรา ๑๐ แหง่พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และวธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่เปน็ไป

ตามมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

6 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต์ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, กรณีวทิยุของรัฐ ไม่ควรเขียนใหเ้ข้าวธิปีระมูลในการได้คล่ืนมาท าหน้าที่ค่ะ กรณีกิจการบริการสาธารณะ เปน็การอนุญาตโดยวธิคัีดเลือกโดยเปรียบเทยีบ

คุณสมบติั (beauty contest หรือ comparative review) ตามร่างประกาศข้อ

 ๑๑

7 คุณ ชลธร ววิฒัน์วศิาลสกุล ไม่เหน็ด้วย เพราะหากผู้ชนะมีแต่เงินแต่ไม่มีคุณสมบติัในการรับอนุญาตก็ไม่สมควรที่

จะได้คงามถี่ ผิดกับคนต้นทนุต่ าแต่มีคุณลักษณะที่พร้อมอาจจะตกงานไม่มีอาชีพท าได้

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

8 คุณ นรินทร พลูทรัพย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักแม่แวนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย แจ้งสถานที่ใหช้ัดเจนในการขออนุญาต ไม่ควรใหม้ีการเดินทาง และขอให ้

กสทช. แบง่การท างานมาทางส่วนภมูิภาคมากขึ้น

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบบันี้ เปน็การก าหนด

หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการอนุญาตใหใ้ช้

คล่ืนความถี่ที่เปน็การทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตให้

ใช้คล่ืนความถี่ตามร่างประกาศฉบบันี้ จะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนให้

สาธารณชนทราบอีกคร้ัง โดยจะมีแจ้ง

ก าหนดการและสถานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตในแต่ละคราวใหท้ราบเปน็การ

ล่วงหน้า ทั้งนี้ จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการ

ออกประกาศเชิญชวนต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

9 คุณ ชุมพล คุ้มพนัธแ์ย้ม ไม่เหน็ด้วย

- ประวติั/ ข้อมูลเดิมก็มีอยู่แล้ว

- เปน็สิทธิท์ี่พงึได้ตามกฎหมาย

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

10 นาย นายอรรถนนท ก๋าบตุร สถานีวทิย จี เอฟ เอ็ม 99 โปง่บวับาน ไม่เหน็ด้วย เนื่องจาก กสทช. ไม่ได้แจ้งสถานีที่ในการยื่นเอกสารใหช้ัดเจน โดยเฉพาะ

ในส่วนภมูิภาคที่ควรเปน็สถานที่ในการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวก ไม่แออัดที่

ส่วนกลาง ไม่ต้องเดินทางไกล ท าใหเ้สียเวลาและค่าใช้จ่าย

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบบันี้ เปน็การก าหนด

หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ที่เปน็การทั่วไป ทั้งนี้

 เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตามร่างประกาศ

ฉบบันี้    จะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนใหส้าธารณชนทราบอีกคร้ัง โดยจะ

มีแจ้งก าหนดการและสถานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตในแต่ละคราวใหท้ราบเปน็

การล่วงหน้าทั้งนี้ จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การออกประกาศเชิญชวนต่อไป

11 นาย เจษฎาพงษ ์ฉวชีาต สมาคมวชิาชีพวทิยุ-โทรทศัน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ ไม่เหน็ด้วย เนื่องจาก กสทช. ไม่ได้แจ้งสถานีที่ในการยื่นเอกสารใหช้ัดเจน โดยเฉพาะ

ในส่วนภมูิภาคที่ควรเปน็สถานที่ในการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวก ไม่แออัดที่

ส่วนกลาง ไม่ต้องเดินทางไกล ท าใหเ้สียเวลาและค่าใช้จ่าย

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบบันี้ เปน็การก าหนด

หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ที่เปน็การทั่วไป ทั้งนี้

 เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตให้

ใช้คล่ืนความถี่ตามร่างประกาศฉบบันี้ จะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนให้

สาธารณชนทราบอีกคร้ัง โดยจะมีแจ้งก าหนดการและสถานที่ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตในแต่ละคราวใหท้ราบเปน็การล่วงหน้า 

ทั้งนี้ จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการออก

ประกาศเชิญชวนต่อไป

12 คุณ เบญญาภา มณีคุณ ไม่เหน็ด้วย เพราะหากผู้ชนะการประมูลมีเงิน แต่ไม่มีคุณสมบติัในการเปน็ผู้รับ

ใบอนุญาตอันจะท าใหผู้้ที่มีเงินน่อยหรือด้อยโอกาส กวา่แต่มีอาชีพในการท าวทิยุ หมด

หนทางในการท ามาหากิน ซ่ึงไม่ได้เปน็การสร้างงาน สนับสนุนคนในชุมชน

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้

คล่ืนความถี่ตามมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

 (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

13 คุณ ขวญัสอน แพน้อย ไม่เหน็ด้วย เพราะหากผู้ชนะมีแต่เงินแต่ขาดคุณสมบติัในการขอรับใบอนุญาตก็ไม่ควร

ได้รับการชนะ คนที่เขาเงินน้อย ทนุต่ า แต่รักในอาชีพนี้ก็ไม่มีอาชีพได้

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืน

ความถี่ตามมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ

ก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

14 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวทิยุ 93 Mass FM ไม่เหน็ด้วยกับการประมูลเพราะผู้ชนะการประมูลจะเปน้ผู้ที่มีเงินการประมูลเข้ามาก็จะ

เข้ามาเพื่อหาเงินมากกวา่การตอบแทนสังคมและท าใหค้นที่ท างานในปจัจุบนั ซ่ึงเปน็

คนในพื้นที่ที่ต้องตกงานเปน็การตอบสนองกลุ่มทนุมากกวา่ ตอบสนองความต้องการ

ของคนในพื้นที่ และเปน็การสร้างความเหล่ือมล้ าในสังคมมากกวา่การสร้างอาชีพใหก้ับ

คนในทอ้งถิ่น

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

15 คุณ พรรษธร วรธนโชติ ไม่เหน็ด้วย เพราะหากใช้การประมูล แน่นอวา่ผู้ที่ชนะการประมูล ต้องเข้ามาในการหา

เงินมุ่งหวงัประโยชน์ เข้าตัวเองมากกวา่ท างานตามเปา้หมายของิทยุชมชน อย่างแทจ้ริง

 เปน็การตอกย้ าความเหลือล้ าทางสังคม

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

16 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย์ ไม่เหน็ด้วย เพราะอาจเกิดผู้ชนะการประมูลที่มีเงินแต่ไม่มีคุณสมบติัในการเปน็ผู้ได้รับ

ใบอนุญาต ท าใหค้นที่อยากท าจริงหมดโอกาส

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

17 คุณ ทนิรัตน์ ศุภผลกุลนันทร์ ไม่เหน็ด้วย เนื่องจากการประมูลที่ชนะโดยผู้ที่ประมูลไม่มีคุณสมบติัในการเปน็ผู้ได้รับ

อนุญาต จะท าใหผู้้ที่ไม่มีงบเพยีงพออาจจะหมดหนทางในการประกอบอาชีพวทิยุ 

ส่งผลต่อการงาน

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

18 คุณ อรุณพร เจือละออ ไม่เหน็ด้วย และขอคัดค้านการประมูล เพราะผู้ชนะการประมูลมีเงิน แต่ไม่มีคุณสมบติั

ในการเปน็ผู้ได้รับอนุญาต อันจะท าใหผู้้ที่มีเงินน้อยหรือด้อยโอกาสกวา่ แต่มีอาชีพใน

การท าวทิยุหมดอนาคตในการท ามาหากิน ซ่ึงไม่ได้เปน็การสร้างงาน สนับสนุนคนใน

ชุมชน

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

19 คุณ พงศ์กร หาญจิต หา้งหุ้นส่วน จ ากัด พ.ีเอส.จี มีเดีย ไม่เหน็ด้วย ขอช าระเปน็รายปี ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

20 คุณ เพญ็ฤดี อาลีมามะ สถานี 93massfm ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้านเพราะหากผู้ชนะมีเงินแต่ไม่มีคุณสมบติัในการเปน็ผู้รับใบอนุญาต

 ก็ไม่สมควรที่จะชนะการประมูล ส่วนคนที่มีเงินน้อยกวา่ แต่มีใจรักในการประกอบ

อาชีพวทิยุ ก็อาจจะหมดหนทางท าอาชีพได้

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม(ฉบบัที่

 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
21 คุณ วธันา ขวญัเดช ไม่เหน็ด้วย และขอคัดค้านการประมูล เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
22 คุณ ศรัญญา วบิลูกิจ ไม่เหน็ด้วย เพราะก าลังส่งที่น้อยเกินไปอาจจะท าใหข้้อมูลส าคัญไม่สามารถส่งไปยัง

ผู้คนในพื้นที่ได้ กิจการวทิยุเปน็ส่ือส าคัญที่ช่วยเตือนภยัข่าวสารต่างๆใหไ้ด้รู้อย่างทั่วถึง

 และในภาคธรุกิจก็ไม่สามารถประสัมพนัธใ์หก้ับลูกค้าได้

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

23 คุณ มนัสสา โชติรุ่งโรจน์ บริษทั จารุลักขณา เรดิโอ จ ากัด (FM92.25 สะเดาจารุลักขณา เรดิโอ) ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้านการประมูล เพราะหากผู้ชนะการประมูลมีเงิน แต่ไม่มีคุณสมบติั

ในการเปน็ผู้ได้รับใบอนุญาต จะท าใหผู้้ที่มีเงินน้อยหรือด้อยโอกาสกวา่ แต่มีอาชีพใน

การท าวทิยุ หมดหนทางท ามาหากินได้ ซ่ึงไม่ได้เปน็การสร้างงาน สนับสนุนคนใน

ชุมชนอย่างแทจ้ริง

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

24 คุณ สาวติรี นพสุวรรณ ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้านใหท้ี่สุดในการประมูลคร้ังนี้ หากผู้ชนะการประมูลมีเงิน แต่ไม่

เปน็ผู้มีคุณสมบติัเปน็ผู้ได้รับใบอนุญาต จะท าใหผู้้ประกอบการรายย่อยอยู่ใต้อ านาจ

เงินทนุรายใหญ่

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรร

คล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

25 คุณ สมใจ นวลแก้ว ไม่เหน็ด้วย (ขอคัดค้าน) การประมูล เพราะหากผู้ชนะประมูลมีเงิน แต่ไม่มีคุณสมบติั

ในการเปน็ผู้ได้รับใบอนุญาต จะท าใหผู้้ประกอบการรายย่อย เงินทนุน้อยกวา่ แต่เค้ามี

จรรยาบรรณ มีจิตวญิญาณคนท าอาชีพวทิยุเพื่อชุมชนจริงหมดโอกาสท าการท างาน 

ขอคัดค้านค่ะ  

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์

 และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

26 คุณ ธนากร วบิลูกิจ สถานีวทท. Mass FM หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ล กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง และใหค้วามเหน็วา่ หากผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบติัในการ

ได้รับใบอนุญาต ส่งผลใหป้ระชาชนที่มีงบจ ากัดไม่สามารถประกอบอาชีพวทิยุ ไม่เกิด

การจ้างงาน คนในพื้นที่ ลูกค้าในพื้นที่ขาดรายได้

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

27 คุณ วรรณา แก้วมณี ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้านการปรมูลเพราะคนท างานวทิยุในขณะนี้อาจไม่มีเงินพอที่จะไป

ประมูลแข่งกับนายทนุท าใหห้มดหนทางในการท ามาหากิน

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่

 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
28 คุณ พนิิศจัย พรหมเทพ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ล กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย (ขอคัดค้าน) การประมูล เพราะหากผู้ชนะการประมูลมีเงิน แต่ไม่มี

คุณสมบติัในการเปน็ผู้รับใบอนุญาต จะท าใหผู้้มีเงินน้อยหรือด้อยโอกาสกวา่ แต่มี

อาชีพในการท าวทิยุ จะหมดหนทางในการท ามาหากินได้ ซ่ึงไม่ได้เปน็การสร้างงาน

สนับสนุนคนในชุมชน (ขอคัดค้านค่ะ) 

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

29 คุณ วารุณีย์ จารุลักขณา หา้งหุ้นส่วน จ ากัด ประสิทธิ ์คาร์ เซ็นเตอร์ ไม่เหน็ด้วย เพราะหากผู้ชนะการประมูลมีเงิน แต่ไม่มีคุณสมบติัในการเปน็ผู้รับ

ใบอนุญาต จะท าใหผู้้ที่ด้อยโอกาส หมดหนทางในการท ามาหากินได้ ซ่ึงไม่ได้เปน็การ

สร้างงานสนับสนุนคนในชุมชนอย่างแทจ้ริง

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่

และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

30 คุณ สุรีย์ เชื้อบญุมี ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, กรณีที่เปน็หน่วยงานของรัฐ ไม่ควรใช้วธิเีดียวกับภาคเอกชน ควรมี

ระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ 120 วนั

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืน

ความถี่ตามร่างประกาศฉบบันี้ จะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนให้

สาธารณชนทราบอีกคร้ัง

 โดยจะมีแจ้ขั้นตอน วธิกีาร และก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตใน

แต่ละคราวใหท้ราบเปน็การล่วงหน้า ทั้งนี้ 

จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศ

เชิญชวนต่อไป

31 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สมาคมกิจการวทิยุกระจายเสียงทอ้งถิ่นอุบลราชธานี ไม่เหน็ด้วย, ควรเพิ่มเติมในคุณสมบติัผู้ที่มีสิทธใินการเข้ามา ส่ิงที่ กสทช.ได้มีแนวคิด

และใหท้ าผ่านมาแล้วคือ ต้องเปน็ผู้ที่สอบผ่านการเปน็ผู้ประกาศ หรือ ใบนักจัดราย

วทิยุ และ ต้องเปน็ผู้ที่ผ่านการทดลองประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ ากวา่ ๕ ป ีและ 

ท างานช่วยเหลือทางด้านสังคมและภาครัฐเชิงประจักษไ์ม่ต่ ากวา่ ๕ ปี

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

32 คุณ ธนากร วบิลูกิจ สถานีวทท. Mass FM หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ล กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง และใหค้วามเหน็วา่ หากผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบติัในการ

ได้รับใบอนุญาต ส่งผลใหป้ระชาชนที่มีงบจ ากัดไม่สามารถประกอบอาชีพวทิยุ ไม่เกิด

การจ้างงาน คนในพื้นที่ ลูกค้าในพื้นที่ขาดรายได้

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการใน

การก าหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

33 คุณ วรรณา แก้วมณี ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้านการปรมูลเพราะคนท างานวทิยุในขณะนี้อาจไม่มีเงินพอที่จะไป

ประมูลแข่งกับนายทนุท าใหห้มดหนทางในการท ามาหากิน

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืน

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

34 คุณ พนิิศจัย พรหมเทพ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ล กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย (ขอคัดค้าน) การประมูล เพราะหากผู้ชนะการประมูลมีเงิน แต่ไม่มี

คุณสมบติัในการเปน็ผู้รับใบอนุญาต จะท าใหผู้้มีเงินน้อยหรือด้อยโอกาสกวา่ แต่มี

อาชีพในการท าวทิยุ จะหมดหนทางในการท ามาหากินได้ ซ่ึงไม่ได้เปน็การสร้างงาน

สนับสนุนคนในชุมชน (ขอคัดค้านค่ะ) 

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

35 คุณ รจนา จ าปาแก้ว ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วยข้อ17เพราะสถานีวทิยุของรัฐวสิาหกิจต้องน ารายได้เข้า

กระทรวงการคลังประกอบกับยังบริการชุมชนเฉกเช่นเดียววทิยุของรัฐอาจยังไม่

เหมาะสมที่จะมีการประมูลคล่ืนวทิยุในระยะเวลาสถานการณ์ที่ยากล าบากนี้ควรกลัย

ไปทบทวนข้อกฎหมายดังกล่าวก่อนเพราะตอนร่าง ร่างมาหลายปแีล้วล้าสมัยควรเพิ่ม

ประเภทที4่เข้าไปคือประเภทสาธารณะและธรุกิจ

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

36 คุณ อภชิาติ ปงิเมือง ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ข้อ 17 ควรเพิ่มประเภท สาธารณะและธรุกิจ เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบง่ประเภทใบอนุญาต

 ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกับมาตรา ๑๐ แหง่พระราชบญัญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

37 คุณ จุรีย์พร สานตา ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, สถานีวทิยุบางคล่ืนมีสถานะที่ไม่ชัดเจนเปน็ทั้งของรัฐและเอกชน การ

แข่งขันเลยไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
38 คุณ บญัชา เหมืองหม้อ ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, 1.สถานีของรัฐวสิาหกิจ ถือเปน็หน่วยงานของรัฐ รายได้ส่งคลัง เปน็

หน่วยงานส่ือช่วยงานประชาสัมพนัธใ์หรั้ฐไม่ควรระบใุหใ้ช้คล่ืนด้วยวธิปีระมูล 

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่

ตามมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.

 ๒๕๖๒



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

39 คุณ สุพพตัรา ทบัยา ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ควรปรับต้ังแต่ประเภทใบอนุญาต ใหเ้พิ่มเปน็บริการสาธารณะและธรุกิจ

เพื่อความถูกต้องและเหมาะสม

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการแบง่ประเภทใบอนุญาต 

ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกับมาตรา ๑๐ แหง่พระราชบญัญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

40 คุณ เพช็รลดา เหน็แก้ว ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วยตามข้อ 17 เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่

ตามมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กร

จัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

41 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, สถานีวทิยุของรัฐวสิาหกิจ ต้องน ารายได้ส่งรัฐและน าเสนอข่าวสารให้

ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในสังคมทอ้งถิ่น โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาด 

ปจัจุบนั  ไม่ควรเข้าสู่กระบวนการประมูล 

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเปน็วธิกีารอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตาม

มาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการ

ประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

42 คุณ ภคัพล ทบัทมิทอง วทิยุประชาคมระยอง ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วยกับการประมูล ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

43 พงค์กร หาญจิต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีเอส.จี มีเดีย ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้าน ขอช าระเปน็รายปี ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

44 คุณ พรชิภา วชิันดิษฐ - ไม่เหน็ด้วย เพราะขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต มีหลายขั้นตอน และมีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการรวมทกุขั้นตอนแล้วค่อนข้างสูงมาก

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

45 คุณ สุรศักด์ิ ต้ือนวล วทิยุชุมชน แม่นะ เรดิโอ เอฟเอ็ม 91.50 MHz ไม่เหน็ด้วย กสทช. ไม่ได้แจ้งสถานที่ในการยื่นใหช้ัดเจน โดนเฉพาะในส่วนภมูิภาคที่

ควรเปน็สถานที่ในการยื่นเอกสาร เพื่อความสะดวก ไม่แออัด ที่เปน็ส่วนกลาง ไม่ต้อง

เดินทางไกล ท าใหเ้สียเวลาและค่าใช้จ่าย และเปน็การปอ้งกันโรคโควดิ

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบบันี้ เปน็การก าหนด

หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืน

ความถี่ที่เปน็การทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ี

การอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตามร่างประกาศฉบบันี้ จะด าเนินการออกประกาศ

เชิญชวนใหส้าธารณชนทราบอีกคร้ังโดยจะมีแจ้งก าหนดการและสถานที่ยื่นค า

ขอรับใบอนุญาต

ในแต่ละคราวใหท้ราบเปน็การล่วงหน้า ทั้งนี้ จะน าความเหน็ไปประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศ

เชิญชวนต่อไป

46 คุณ เอกสิทธิ ์สมินทรปญัญา ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, คนอยู่บา้นเยอะฟงัวทิยุมากขึ้น น่าจะขยายระยะเวลาออกไปอีกถ้าเข้าสู่

ปรกติวา่กันใหม่ ไม่เช่นนั้นปชช.จะติดตามข่าวสารยากเวลาออกไปอีก ที่ส าคัญควร

แยกประเภทใหช้ัดเจน

เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตามร่างประกาศ

ฉบบันี้ จะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนใหส้าธารณชนทราบอีกคร้ัง

47 คุณ พงษศั์กด์ิ ปจัจุโส คล่ืนสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ ีพ ีแอนด์ พ ีมีเดียกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมดังกล่าวและขอใหย้กเลิกการแสดงความ

คิดเหน็ทั้ง 6 ฉบบั ต้ังแต่บดันี้เปน็ต้นไป

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

48 นาย พฒันา พฒันต่อตระกูล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ออเรนจ์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ผู้ประกอบการทกุรายควรได้รับความเสมอภาค ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

49 นาง วยุรี แหลมหลัก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่โจ้เรดิโอมีเดียกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย คัดค้านการประมูลคล่ืนความถี่ เพราะจะท าใหว้ทิยุทอ้งถิ่นไม่ได้ท างานโดน

คนในทอ้งถิ่นโดยตรง

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

50 นาย ประสาน ผิวขาว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พอเพยีงเรดิโอ 59 ไม่เหน็ด้วย ผู้ที่ได้รับการอนุญาตในการประกอบการ ต้องมีความเสมอภาค ไม่มีความ

เหล่ือมล้ า

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

51 นาย กันต์พลน์ ชาวนา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พาชื่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้านการประมุล เพราะหากผู้ชนะการประมูล มีเงินแต่ไม่มีคุณสมบติั

ในการเปน็ผู้ได้รับอนุญาตอันจะท าใหผู้้มีเงินน้อยด้อยโอกาสกวา่แต่มีอาชีพในการท า

วทิยุ จะหมดหนทางในการท ามาหากินได้ ซ่ึงไม่ได้เปน็การสร้างงานสนับสนุนคนใน

ชุมชนอย่างแทจ้ริง

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

52 นาย นรินทร พนูทรัพย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักแม่แวน เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรแจ้งสถานีที่ใหช้ัดเจนในการขออนุญาต ไม่ควรใหม้ีการเดินทาง และให้

 กสทช.แบง่การท างานมาทางส่วนภมูิภาคมากขึ้น

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

53 นางสาว สุปยิา เชียงมา สถานีวทิยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย 

1. ค่าธรรมเนียมของคล่ืนใหญ่ 313 สถานี ราคาเทา่กับคล่ืนวทิยุชุมชน ธรุกิจ ดูแล้วไม่

เปน็ธรรม

2. ควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามระดับความแรงของก าลังส่ง แรงมาก จ่ายมาก แรงน้อย

 จ่ายน้อย และคสรเปน็สัดส่วนที่เหมาะสม

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

54 อันธกิา สหปรีชา สถานีวทิยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย 

1. ค่าธรรมเนียมของคล่ืนใหญ่ 313 สถานี ราคาเทา่กับคล่ืนวทิยุชุมชน ธรุกิจ ดูแล้วไม่

เปน็ธรรม

2. ควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามระดับความแรงของก าลังส่ง แรงมาก จ่ายมาก แรงน้อย

 จ่ายน้อย และคสรเปน็สัดส่วนที่เหมาะสม

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

55 นาย บญุเรือง วงศ์ใหญ่ สถานีวทิยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ค่าธรรมเนียมของคล่ืนใหญ่ 313 สถานี ไปเทา่ราคาคล่ืนวทิยุชุมชน เทา่นี้ก็

เอาเปรียบกันแล้ว ไม่เปน็ธรรมเลย

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

56 อนนท ์บวับาล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พพีเีรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ไม่เปน็ธรรมกับผู้ประกอบการฯ ขอเอาตามเสียงส่วนมากของภาคี

ผู้ประกอบการฯ ทั่วประเทศครับ

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

57 นางสาว ไพรัตน์ ก้อนจินดา สถานีวทิยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz

58 นางสาว นงค์เรียม สุขเหล็ก สถานีวทิยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz

59 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวทิยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz

60 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวทิยุนครกาหลง 94.75 MHz ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้าน ไม่เหน็ด้วย

61 หรรษธร วรธนโชติ

62 นาย ชาญชัย ต๊ะโต สถานีวทิยุคนรักษดิ์น

63 คุณ เยาวลักษณ์ พรหมขันธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภริูชญา เรดิโอ

64 คุณ สุมาลี อินนา สถานีวทิยุ แซ่บ สเตชั่น FM.91.25 MHz.

65 นาง ฟา้สุวรรณ์ ตรุระจิตต์ สถานีวทิยุเสียงผ่านฟา้นราธวิาส

66 คุณ วชิาญ มีมา ภาคประชาชน

67 คุณ ทวชิา เคร่ืองก าแหง

68 คุณ นคร มงคลสวสัด์ิ สถานีวทิยุเพื่อการศึกษาดูแลทรัพยากรธรรมชาตและพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกร

69 คุณ วรภพ อินยา

70 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผู้ประกอบกิจการ

71 คุณ อมรรัตน์ ศรีพฤกษ์ ภาคประชาชน

72 คุณ กิตติพงษ ์มโนเจริญ ประชาชนทั่วไป

ไม่เหน็ด้วย ก าหนดเง่ือนไขมากไป

ไม่เหน็ด้วย
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73 คุณ สุรพนัธุ ์อินโอภาส

74 คุณ สุรศักด์ิ ดวงดาว หจก กันทลักษว์ทิยุ

75 คุณ นิวฒัน์ กระเสาร์ วทิยุคนรักชาติ

76 คุณ อุทยั กันธา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดต้นเงินล้านนา

77 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคมวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์สุพรรณบรีุ

78 คุณ กิตติภพ สายสนอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบ.ีบ.ีเอฟเอ็ม

79 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดมิตรเมืองลุง99มีเดีย

80 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมส่ือช่อสะอาด

81 คุณ ธรีะพงษ ์ค าผุย ประชาชนทั่วไป

82 นาย ธนพล กัณฑสังข์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวแมนเรดิโอ

83 นาย สายัณห ์ปรงแก้ว สถานีวทิยุไฟรเวอส เรดิโอ

84 นาง นงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษทั กรีนโซนไฮแลนด์ จ ากัด

85 นาง ปณุณดา คุนมาก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซันนี่มีเดีย กรุ๊ป

86 นาย บญุช่วย งามดี สถานีวทิยFุM 98.50 MHz ล าปลายมาศ

87 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวทิยFุM 98.50 MHz ล าปลายมาศ

88 นาย วธัน แพนดี สถานีวทิยFุM 98.50 MHz ล าปลายมาศ

89 คุณ เกษมสันต์ ฤทธิต์า สมาคมผุ้ประกอบการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์

90 คุณ สายฝน บตุราศรี ประชาชน

91 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชาชน

92 คุณ กัมปนาท ภมูิล านันท์

93 คุณ พณัภชั  มง มาตร  สถานีวทิยุ อสมท  น่าน

94 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี

95 คุณ ผดุง สุวรรณวทิย์ ประชาชน

96 คุณ ธรี สุดเล็ก สถานีวทิยุ คนอุทยัเก่า

97 คุณ ศิวณัฐ  อาจหาญ สถานีวทิยุค าสมบรูณ์ 

98 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน

99 คุณ แฉล้ม สุวรรณวทิย์ ประชาชน

100 คุณ รุ่งเกล้า เยี่ยมงาม นักจัดรายการวทิยุ

101 คุณ ภาสกร ด ารงโภวรรณ สถานีวทิยุวาไรต้ีเอฟเอ็ม

102 คุณ พฒันพงษ ์จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ

103 คุณ วรีะพงค์ พลอาสา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสะเกษวทิยุการทอ่งเที่ยว

ไม่เหน็ด้วย
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104 คุณ ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล สถานีวทิยุเฮลทเ์รดิโอ

105 คุณ ชยุต สมัครไทย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฮิตมีเดีย

106 คุณ ทองพลู  ศรีบญุ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีบญุทรัพย์ไพศาล

107 คุณ วริิยะ สุวชืาโน FM 93.25 MHz

108 คุณ นพดล ลือปนืมา สถานีวทิยุ

109 คุณ กตัญญู เรือนตุ่น สถานีวทิยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาพฒันาทอ้งถิ่น

110 คุณ กานต์รว ีศรีทอง สถานีวทิยุสตูรีเน็ทเวอร์ค105 เรดิโอ

111 คุณ ชูชาติ อุทยัชิต หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศิลาออนเรดิโอ

112 คุณ อาทติย์  จันทร  Surat CityRadio 

113 คุณ เปรมฤดี ทาระพนัธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดทอ็ปทมีเรดิโอ

114 คุณ มารศรี อุทก สถานีวทิยุมัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอนครพนม

115 คุณ อัตนัย ศรีพมิพ์ สถานีวทิยุ MKP Radio FM 96.50 MHz

116 คุณ จุฑาวฒิุ วรรณปกัษ์ สถานีวทิยุคนศาลาลอย-ทุ่งสวา่ง

117 คุณ ฐวกิัลปช์ัย ชื่นสุคนธ์ สถานีวทิยุบา้นทา่แร่ 106.25 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

118 คุณ วฒิุนันท์  รัตน โชติภญิญา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจ. บ.ี เรดิโอ

119 คุณ รุจน์ เกี๋ยงท ามา

120 คุณ สง่า อินยา

121 คุณ กิตติพงค์ อินมณี socialradio 106

122 คุณ เกียรติศักด์ิ พหลภญิโญ สถานีวทิยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz

123 คุณ ปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีพฒันาและส่งเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ FM 100 MHz

124 คุณ ชะนาพนัธ ์สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ FM 91.75 MHz

125 คุณ ธนวตั โสภาสิริโชติวรกุล ธนวตัเรดิโอ

126 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวทิยุจัตุรัสเรดิโอ

127 คุณ ไสว ฤทธพิษิ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดช่องแมววทิยุ

128 คุณ นิธศิ จันกันทะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนชนบทเรดิโอ

129 คุณ สุรศักด๋ิ ต้ือนวล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่นะเรดีโอ

130 คุณ วทิยา บญุมาก หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกู้ภยัเชียงดาว

131 คุณ บญุช่วย ศรีเขียว วทิยุสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว

132 คุณ ปริญญา ศิริวงศ์มงคล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลีลาล าปาง สตูดิโอ แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

133 คุณ สามารถ ทองสวา่ง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดรักดอยเต่า

134 คุณ ปราณี ปกุแก้ว วทิยุศรีดงเย็น

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

135 คุณ กัญญาณัฐ อินยา

136 คุณ อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75

137 คุณ พศวร์ี จักร์พนัธเ์ดโช บลูเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป

138 คุณ วณีา โสพกิุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กร๊ีด เวฟ

139 คุณ สุวรรณ์ โคตรชาดา รักษไ์ทยเรดิโอ

140 คุณ จุลเจือ วรครบรีุ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุครบรีุ

141 คุณ อาทติย์ วราวธุวเิชียร บริษทั นอร์มแพค็ จ ากัด

142 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกุล สถานีวทิยุคนเมืองย่า 94.50 MHZ.อ.เมืองนครราชสีมา

143 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถานีวทิยุ

144 คุณ ธงศักด์ิ อริยะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย

145 คุณ เกษมศรี สุภาอินทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สัมมาเวฟ

146 คุณ อาทติย์ อาษาขันธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์เอฟเอ็ม

147 คุณ บงัอร ชูติธวชั หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีดีเรดิโอ

148 คุณ ชาญวทิย์ ลาภเปรม สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธจ์ักรชัยเพื่อความมั่นคง

149 คุณ ณัฐรดา ทาจันทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  นครพงิค์ล้านนา

150 คุณ สุรศักด์ิ สุกนุ่ม มูลนิธพทุธเอนกประสงฆ์วดัสังฆทาน

151 คุณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครวงัยางเรดิโอ 90.50MHz.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครวงัยางเรดิโอ 90.50MHz.

152 คุณ นิรมล วงศ์ใหญ่ เต็มร้อยเรดิโอล าพนู

153 คุณ สุนทร จ ารัส

154 คุณ รัชดาพร พรพา

155 คุณ ปฏกิร พนิิจกุล

156 คุณ พพิฒัน์ยุทธสารเสนีย์ สถานีวทิยุภมูิใจเรดิโอ

157 คุณ สุพฒันา ทองท ามา กลุ่มวทิยุธรุกิจภมูิภาค หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพญ็นภา เรดิโอ

158 คุณ รชัย ธญัญารักษ ์ กรมพฒัณาธรุกิจการค้า

159 คุณ สิงหา สิงหช์า พชิชานันท9์4

160 คุณ สมศักด์ิ โกมลศรี ไทยนิยมพชืผล

161 คุณ พทัธดลย์ ค าพลิา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นันทน์ภสั 93

162 คุณ กิติกา โสภา ทองท ามา

163 คุณ อนงค์ลักษณ์ ค าพลิา พธันชัย108

164 คุณ นันทน์ภสั ค าพลิา พศิรา2012

165 คุณ พรสิทธิ ์พทิยะค าวงศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าโสมเรดิโอ2012
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166 คุณ สุทนต์ กล้าการขาย สมาคมส่ือช่อสะอาด

167 คุณ ภษูณิศา รัตนพล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุวรรณคูหาเรดิโอ 2012

168 คุณ ภทัรภร บญุยิ่งเหลือ บริษทั ภกัดีพรรณพาณิชยการ จ ากัด

169 คุณ สมชาย สฤษชสมบติั สถานีวทิยุภาคธรุกิจ

170 คุณ มาลี ศรีปริุ ทา่สุดเรดิโอ

171 คุณ ปยิะฉัตร พลูทรัพย์ สถานีวทิยุเสียงใสเรดิโอ

172 คุณ พอพนัธ ์ทองศักด์ิ โอเคเรดิโอ ตรัง

173 คุณ องค์อาจ แก้วดี หจก ส่ีเผ่าเรดิโอ

174 คุณ จิดาภา อารีรัตโนบล สมาคมส่ือช่อสะอาด

175 คุณ วไิลวรรณ ทบัทมิทอง สถานีวทิยุทอ้งถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก 

Fm 101.25 Mhz
176 คุณ นิคม รักขันแสง สถานีวทิยุ 105.0 MHZ โกสุมพสัิย

177 คุณ เลิศชาย เพช็รฉกรรจ์ สถานีวทิยุ บา้นเพเรดิโอ

178 คุณ ส ารวย สีสืบมา สพร5นครราชสีมา สถานีวทิยุต าบลมะเริง

179 คุณ ธนพฒัน์ บญุชูวงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วภิาวดีซิต้ีเรดิโอ

180 นาย อนุรักษ ์กิจวถิี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แฮปปี้แฟมิล่ีเรดิโอ มีเดีย แอนด์ เซอร์วสิ

181 นาง วริสา หนูหล า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดี แอน เจ เรดิโอ

182 นางสาว สุภารัตน์ บญุสูง สถานีวทิยุ Good FM
183 นางสาว วณีา โสพกิุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กร๊ีด เวฟ

184 คุณ ทองค า บญุอุ้ม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์

185 คุณ ไพรัตน์ กาญจนเสน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อวยพรทรัพย์รุ่งเรือง

186 นาย แสวง บญุเกิดรัมย์ สถานีวทิยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดียจ ากัด

187 นาง เกศสุรีย์ เสตะจันทน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองฝาง

188 นางสาว อุไรวรรณ พรมจันทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมค์ทอง99

189 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

ปริญญาการส่ือสาร

สถานีวทิยุเพื่อธรุกิจแพรวา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปริญญาการส่ือสาร

190 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวทิยุเสียงจากนาจะหลวย FM 106.50 MHz

191 นาย เอกอมรฤทอุธรน์ เกฐสิทธิ์ บริษทั เพชรนาคิน จ ากัด

192 นาย ศักด์ิชัย พนัธช์ิต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชนิกานต์จูเนียร์

193 นาย สมเกีียรต์ิ สร้อยมณีวรรณ วทิยุเพื่อธรุกิจคนเกษตร

194 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวทิยุเทพมีเดียเรดิโอ
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195 ฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี

196 นาย มานะ แสงบญุเรือง วทิยุีชุมชนคนหว้ยแก้ว

197 นาง บศุย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จันทนะสุคนธ์

198 นาง แจ้ง บญุเกิดรัมย์ สถานีวทิย9ุ4.50เชิรช2013มีเดีย

199

พระครูวรกิจจาทร

สถานีวทิยุกระจายเสียงเพื่อพระพทุธศาสนาและสังคมวดัปากบอ่ (FM 

91.75 MHz)

200 นาง ชญานันท ์เทยีนส่องโลก สถานีวทิยุกระจายเสียงกิ๊กสเตชั่น 103.75 MHz

201 นางสาว ณัจฉรียา ก๋าบตุร สถานีวทิยุจีเอฟเอ็ม 99 โปง่บวับาน

202 นาง เกษร โตล้อม บริษทั มิตรภาพส่ือสาร จ ากัด สาขา 3

203 นาง เสง่ียม สังขฮวด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุทุ่งพลับพลา

204 นาง บปุผา พฒันะพชิัย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพมังกรทอง

205 นาย วนิัย สาคร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เมโลเด่ียน (สถานีวทิยุ fm 94.50 MHz)

206 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษทั นครอุดมดีงาม จ ากัด

207 นาย กิตติพงค์ สมควร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์

208 นางสาว ฤทยั ฤกษอ์นันต์ สถานีวทิยุต้นกล้าเรดิโอ fm 97.75 MHz

209 นาง ธญันันท ์รุ่งเรือง สถานีวทิยุคนลูกทุ่ง ความถี่ 92.00 MHz

210 นางสาว ศรีกาย วงค์รักษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซิมมีเดีย

211 นาง พมิมัย สุขล้ าคณา สถานีทอ้งถิ่นดินดานภพูาน

212 นาย อนันต์ สัจธรรม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สัจธรรมเจริญทรัพย์

213 นาย กิตติพงษ ์แพงประเสริฐ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

214 นาย อภชิาต วรรแพทย์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

215 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ์ สถานีวทิยุคนรักเมืองอาจ (หา้งหุ้นส่วนจ ากัดคนรักเมืองอาจ)106.25MHz

216 นาย สี พรมวฒิุ สถานีวทิยุชุมชนสภาวฒันธรรมต าบลม่อนปิ่น

217 คุณ พร้อมพงษ ์สิมสินธุ์ สถานีวทิยุ ผาขาวเรดิโอ

218 คุณ เสมอ เดชะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวโีชค

219 คุณ สมชาย ทองสุข หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ าเหน็จไทยเจริญ

220 คุณ ปรีชา พลูเขตกิจ สถานีวทิยุลัคกี้เรดิโอ fm 104.75 mhz

221 คุณ สมมติ เพยีรการ ประชาชนทั่วไป

222 คุณ อุทยั สุมมาตย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนวงัยาวเรดิโอ

223 คุณ เฉลียว รุ่งสวา่ง บริษทั ลิพอนเรดิโอภเูก็ต จ ากัด
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224 คุณ พนิิจ ดูขาว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฝางชนูเรดิโอ

225 คุณ สุทศัน์ ศรีแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งกุลาสตูดิโอ

226 นางสาว สาคร คณารีย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้านนาอินเตอร์

227 นางสาว รภวินั มณีกรกานต์ สถานีวทิยุบา้นสันติสุข (หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอท.ีมีเดีย)92.50MHz

228 นาย ณรงค์ชาญ วงค์ริยะ สถานีวทิยุ music line station fm 88.50 MHz

229 นาย ขวญัชัย ถนอมธรีะนันท์ สถานีวทิยุทอ้งถิ่นไทยทางเกวยีนสัมพนัธ์

230 นาย สุนันท ์อยู่ดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รักยิ้มเรดิโอ

231 นาย วชัระ ฉันทนาววิฒัน์โชติ สถานีวทิยุคนหรรษา

232 นาง วภิารัตน์ ทองเจริญพานิช สถานีวทิยุเฟรชชี่เรดิโอ 105.50

233 นาง เรืองนภา ทาวงค์ สถานีวทิยุ FM 97.00 MHz ปา่ซางเรดิโอ

234 นาย สมบติั วนัฟั่น หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคสมบติั เรดิโอ
235 นาย วรธษิณ์ ปาติค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คล่ืนสบายสไตล์ศีมุงเมือง

236 นาง จุฑาวลัย์ บวักล่ิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จุฑาวลัย์เสียงเสรี 599

237 นางสาว กานต์รว ีศรีทอง บริษทั ไร่วสันต์วสัดุภญัฑ์และการก่อสร้าง สถานีวทิยุสตูรีโอเน็ทเวอร์ค 

105 เรดิโอ

238 นาย มานิต จันทรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นากะชะเรดิโอ

239 นาย เชิดชัย เสตะจันทน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้หา้เรดิโอ

240 นาง อรวนั วงหา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าปั้นอินเตอร์

241 นาง พศิมัย จันทร์สอน สถานีวทิยุเสียงไทย FM 105.00 MHz
242 นาย มาโนช อินทรสภาพร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ววีารา เจริญทรัพย์

243 นางสาว ปนัดดา จันทร์สอน สถานีวทิยุแสนสุข FM 88.00 FMz

244 นาย สมปอง เชื้อชม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมรัศ เซอร์วสิ

245 วดัปา่หว้ยข้าวสารเจริญ

ธรรม

วดัปา่หว้ยข้าวสารเจริญธรรม กลุ่มคนอารยธรรมล าน้ าโดม FM 103.50 

MHz

246 นาย ธนาคาร ทองกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย วทิยุพาณิชย์

247 นาย พพิฒัน์ ยุทธสารเสนีย์ สถานีวทิยุภมูิใจเรดิโอ

248 นาย ณัฏฐกิตต์ิ แก้วค าลา สถานีวทิยุท้ีองถิ่นไทย FM 107.75 MHz (วทิยุธรุกิจชุมชน อ.เสลภมูิ จ.

ร้อยเอ็ด)

249 นาย มงคล บญุเลิศ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรผสมผสานบา้นทุ่งบรอดคาสท ์สถานีวทิยุ 

กรีนเรดิโอ
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250 นาย สนม ภู่ระหงษ์

251 นาง ศิลล์สรร์ ปานสมพงษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เจ.เอส. กรุ๊ป

252 นาง วชัรา เหมิขุนทด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรดิโอโมดิฟาย

253 นาง อูมบาน เพยีรการ คนนางแดด เรดิโอ

254 นาย เทพประทาน อ้วนแก้ว สถานีวทิยุทอ้งถิ่นไทยนาทม 06520385

255 นาย สงัด สระสูงเนิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สระสูงเนิน

256 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฟรีด้อมเรดิโอ

257 นาย สุพตัร วรรณธรรม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บญุทว ีเรดิโอ

258 นาย สนธยา อุปนันท์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนไทยเรดิโอ

259 นาย

อนุชิต แก้วสนิท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นเฮาเรดิโอ ยโสธร (สถานีวทิยุกระจายเสียงบา้นเฮา

เรดิโอ FM 106.25 MHz)

260 นาย เพิ่มพนู แสนปญัญา วทิยุีชุมชนคนหว้ยแก้ว

261 นาย อ านาจ วฒิุวงค์ค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นแอนด์เอ็น เรดิโอ มีเดีย

262 นาง สุจิตรา บญุรุ่ง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุจิตราเจพมีีเดีย

263 นาย สมเพชร วรรณแก้ว สถานีวทิยุบา้นมะขามหลวง FM 92.50

264 นางสาว สมพร กาวี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นักบญุเขา fm94.75

265 นาย บญุทนั เสียงใส สถานีวทิยุฯ วดัปากบอ่

266 นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก. ยูสไมล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

267 นาง รอศีอ๊ะ หมานหล๊ะ หจก. นกเขาเรดิโอ

268 นาง พรชิภา วชิัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุราษฎร์ธานี จ ากัด

269 นาย เกรียงไกร นาคสุด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรเกรียงไกรคูณทรัพย์ (สถานีวทิยุทอ้งถิ่นต าบลหว้ย)

270 นางสาว อภริดา นิติตุลเกยูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพเนรมิตเรดิโอ

271 นางสาว พล้ิม ศรีบา้นโนน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หว้ยโปง่ แอนด์เบาะแส เซอร์วสิ เรดิโอ (88.00)

272 นาง ดาวนิ นิติตุลเกยูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พชืผักและผลไม้

273 นาง สุดารัตน์ อนันทวรรณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.สุดารัตน์ ก่อสร้าง สถานีวทิยุเสียงจากสุวรรณภมูิ 

88.0 MHz

274 นางสาว หนึ่งฤทยั เพช็รรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนัเอฟเอ็ม

275 นาย บญุมี มณีงาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดอยหลวงเชียงดาว

276 นาย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพาเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอ
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277 นาย บญัชา มูลสาร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รักพงษเ์รดิโอ

278 พระครูเอียด เทพขาว สถานีวทิยุพระพทุธศาสนาแหง่ชาติวดัขันประชาสรรค์

279 นาย ณรงค์ชัย จักษอุภรัิกษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์เรดิโอ FM 100.50 MHz

280 นาย ชม สุขสบาย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุทุ่งพลับพลา

281 นาย วโิรจน์ มีสุข สถานีวทิยุทดลองออกอากาศ บริการธรุกิจ ดอกส้านเรดิโอ

282 นาง วาสนา สีดาชาติ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาสนามีทรัพย์

283 นาย พรชัย จิตติ สถานีวทิยุสบายสเตชั่น อุบล FM 89.75 MHz

284 นาย เจษฎา ยศประดับ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป

285 นาย สมบรูณ์ ปิ่นธรัุตน์ สถานีวทิยุศรีเมืองใหม่ FM 95.0 MHz

286 นาย ภราดร เสมาเพชร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เสมาเพชรโฆษณา

287 จ ารัส รัตนนาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ตองหนึ่งเรดิโอ

288 นาย วฒิุศักด์ิ พรมส าลี สถานีวทิยุสองคอนฟกิเวฟ FM 95.0 MHz

289 นางสาว ดวงดาว เอี่ยมสกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิ๊ก 915

290 นาย พงษศั์กด์ิ มีศิลป์ สถานีวทิยุวชิชั่นเรดิโอ

291 นาย สมชาติ บญุมา สถานีคนรักเมืองแหง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผลาผล พารวย

292 นางสาว นิตยา วบิลูย์วรกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทา่มะกาเรดิโอสเตชั่น

293 นาย เทพ เนตรสวา่ง สถานีวทิยุฮอดสัมพนัธ ์99.25

294 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุคนอมก๋อย

295 นาย ไตรภพ บรรเทงิสุข สถานีวทิยุคล่ืนชุมชน คนพอเพยีง "เสียงชากบก" fm 88.75 MHz

296 นาย เจริญ เหรียญทอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุทอ้งถิ่นฉะเชิงเทรา
297 นาย เฉลิมชัย ไทยธรุะไพศาล สถานีวทิยุกระจายเสียง ทอ้งถิ่นไทยโนนสวนปา่ (07520189)

298 นางสาว ไกรศรี ค้าแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 102 แม่สาย มีเดีย กรุ๊ป

299 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุคนอมก๋อย

300 นาย ทองอินทร์ สมควร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์

301 นาย ธรีศักด์ิ เสียงดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เสียงดี โปรโมชั่น

302 นาย พยนต์ เลิศบวรหรัิญ สถานีวทิยุพฒันาชุมชนต าบลอ้อมใหญ่

303 นางสาว นิพชิฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักษไ์ทยฯ

304 บญุพงศ์ ทาแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มวลชนคนแม่ริม
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305 นาย จักรกฤษ เกิดนาน้อย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กู๊ดดรีมเรดิโอ

306 นาย ช านาญ พลูสงวน สถานีวทิยุกลุ่มคนอาสาสมัครพทิกัษสิ์ทธปิระชาชน สถานีวทิยุชุมชนคน

พษิณุโลก

307 นาง ประพนิ ฤกษอ์นันต์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ต้นกล้า มีเดีย

308 นาง จุฑาทพิย์ ด่านวรรณกิจ สถานีวทิยุสไมล์เรดิโอ

309 นาง สมศรี ไทยธรุะไพศาล สถานีวทิยุทอ้งถิ่นศรีสะเกษ (07520195)

310 นาย ยงศักด์ิ ชนวน บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

311 นาย วรัิช ทองเรือง สถานีวทิยุเฉลิมพระเกียรติ FM 101.25 MHz

312 นาย ปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

313 นาย นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

314 นาง อุลัยวรรณ บญุไพโรจน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อุลัยวรรณบพีอีาร์

315 นาย สานนท ์ทองใหม่ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชาญกุลเรด็โอ

316 นางสาว ธดิา มาชัยนาม บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

317 นาย จีรกิตต์ิ ฟงัธรรม บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด

318 นาย สุทนิ ฉัตรไพบลูย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุทนิวาไรต้ี

319 นาย อ านาจ พทุธะนพรัตน์ สถานีวทิยุอ านาจเรดิโอ 89

320 นางสาว สมพร โชกระโทก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอสทวัร์

321 นาย บรรธง ดาบส สถานีวทิยุโขงเจียมเรดิโอ FM 94.75 MHz

322 นาย สุรศักด์ิ พึ่งธรรม โครงการรักษไ์ทยฯ

323 นาย ไพวลัย์ ค าหาญ สหกรณ์ การเกษตร นา เยีย จ ากัด

324 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd

325 นาย บญุปลูก ปริุกรณ์ สถานีวทิยุปลายเสาเรดิโอ FM 106.00 MHz

326 นางสาว อนัญญา ปนัศิริ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์

327 นาย เลอศักด์ิ ศรีทานันท์ สถานีวทิยุคนไทยใจสามัคคี FM 100.25 MHz

328 นาย อนันต์ เสือน้อย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เซอร์วสิเรดิโอ

329 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวทิยุกระจายเสียงคนบางบอ่ FM 101.25 MHz

330 นาย คุรุศักด์ิ ประพนัธา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คุรุศักด์ิเน็ตเวร์ิค

331 นางสาว นงนภสั ฟกัข า บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด

332 นาย กาญธดิาภา ฉิมพลี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กุดข้าวปั้นธรุกิจบนัเทงิ

333 นาย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด
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334 นาย อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 MHz

335 นาย ธนกฤต รุ่งแสนทวี สถานีวทิยุนานาชาติปทมุร่วมใจ FM 94.00 MHz

336 นาย อาวรณ์ อาจหาญ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เออาร์เจกรุ๊ปมีเดีย

337 นาย ชนธรรม ฉิมพลี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กุดข้าวปั้นธรุกิจบนัเทงิ

338 นาย ภมูินทร์ วงค์ภธูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีพ.ีพ.ีเจริญทรัพย์

339 นาง วงเดือน สุตัญต้ังใจ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมค์ทอง99 สถานีวทิยุดอนยูง-ดงฟา้หว่น FM 104.25

 MHz
340 นางสาว สมหมาย โสดาจันทร์ สถานีวทิยุ ล าปลายมาศ FM 98.50 MHz

341 เยาวณา อาทติยาธรรม บริษทั ดนตรีสีสัน จ ากัด

342 นาย สนทยา ทจิะยัง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทจิะยังมีเดีย FM 95.00 MHz

343 นาย กิตต์ประพฒัน์ พรุิณห์ สถานีวทิยุ ล าปลายมาศ FM 98.50 MHz

344 นาย สมภาศ ไฝ่ฝัน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ใฝ่ฝันสตูดิโอ

345 นาย ณัฐพล พระกระนวน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนจัง

346 นาย รังสรรค์ จันทร์กวกีูล บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด (คล่ืน 90.75)

347 นาย ถาวร เดชอุดม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น-จอย มีเดีย

348 นาย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด (คล่ืน 106.75)

349 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวทิยุ Classis Radio 97.50 (รหสัสถานี 07520266)

350 นาย โกมล เพชรค า เจ้าของสถานีวทิยุ

351 นาง พศิมัย สุขล้ าคณา สถานีวทิยุทอ้งถิ่นธาตุพนม

352 นาย พลังธรรม ปรีชาวยั สถานีวทิยุ เขาเหมนเรดิโอ

353 นาย สรศิษฎ ์ศรีกล่ินดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทองพนัชั่ง อาร์ท

354 นาย สหคณาพลธ ์เมืองล้อม สถานีวทิยุคนเมืองพร้าว

355 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธิว์งศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักษดิ์น สถานีวทิยุคนรักษดิ์น FM 89.25 MHz

356 นาง วนิิจ พทิกัษวรรณ สถานีวิีทยุโพธิพ์ทิกัษเ์รดิโอ FM 88.75 MHz

357 สาวติรี สีนาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนใจเรดิโอ

358 นาย สุทศัน์ ศรีแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งกุลาสตูดิโอ

359 นางสาว ยุพาพรรณ แสงค าพระ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชมดาวเรดิโอเน็ตเวร์ิค

360 นาย ปฏพินัธ ์จันต๊ะนาเขต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมาย มีเดีย เรดิโอ สเตชั่น กรุ๊ป

361 นาย กัณณ์วตัร์ ตฤณรัตนพนัธ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

362 นาง ดลชนก ปิ่นรอด สถานีวทิยุเพื่อการเรียนรู้ 98.50
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363 นาง บญุช่วย เอียมชาวนา บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด
364 นางสาว วลัลภา ค าวงั บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

365 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวทิยุเสียงส่ือสารประชาชน FM 96.00

366 นางสาว วราภรณ์ ประไพ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

367 นาย จรัส สุปญัญา สถานีวทิยFุM 96.0MHz คนรักเชียงแสน

368 นางสาว สิริรักษ ์ตฤณรัตนพนัธ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

369 นางสาว พอลาวณัย์ พบิลูย์ศักด์ิ

โสภน

โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล

370 นางสาว ศรวณีย์ สีจ าปา บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

371 นาง บวัเขียว สมควร

372 นาง วาด วฒิุวรศิริ สถานีวทิยุบมูเรดิโอเน็ทเวร์ิค

373 นาย บรูพา โรจน์บญุถึง บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

374 นาย เกียรติชัย ก้องไกรพนัธุ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

375 นาย มงคล สังข์ศรี บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด

376 ธรีะชัย ปนิตามูล สถานีวทิยุ 99 Mhz  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทอมเรดิโอ

377 นาย สุริยา ประไพ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด
378 นาย ปติิภาคย์ ปิ่นรอด วทิยาลัยเทคนิคล าพนู

379 เจม สายปญัญา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สายปญัญาเรคคอร์ดแอนด์สตูดิโอ

380 นาย ภวูนาท รัตนโชติภญิญา บริษทั เอส เอส ท ีเพชรบรูณ์ จ ากัด

381 นางสาว พศิลยา บวัแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โสรยาเฟอร์ติไลเซอร์

382 นาย จรัญ รัตนโชติภญิญา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

383 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวทิยุคนรักดอยเต่า

384 นาย ณรงค์ชาญ วงศ์ริยะ สถานีวทิยุ music line staion

385 นาย สมพร ศีลาบตุร สถานีมะละกอ เอฟเอ็ม 92.25

386 นาย ปญัญา สิงหน์ัน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาโปรโมชั่น

387 นาย บญุตัน เสียงใส สถานีวทิยุวดัปากบอ่

388 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรดฮอดมีเดีย

389 บญุศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ

390 นาย อ านาจ จันทร์คง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ยอดชายเรดิโอเรคคอร์ด(2012)

391 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวทิยุบา้นสันติสุข หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ีมีเดีย

392 นางสาว อนงนาฏ บตุรดา บริษทั ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด
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393 นางสาว ทพิวลัย์ เร่ิมพงษ์ หจก. หนองสระ เรดิโอ

394 นาย สมชาย ทพิย์พรชัย หจก. ดีเคท ีมีเดีย สถานีวทิยุขุนด่าน
395 นาย กิตติพนธ ์ทา้วค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป

396 นาย ธนิตศักด์ิ ธนะจริสพฒัน์ สถานีวทิยุคล่ืนอ่าวไทย FM 101.25 MHz

397 นาง พรธภิา วชิัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุราษฎร์ธานี จ ากัด

398 นาย อ าพล พชัรญานนท์ สาธารณะโอทอ้ปไทรโยค

399 นางสาว หอมหมื่นล้ี นาคมณี

นพเก้า

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีเจสัมพนัธ์

400 นางสาว พณัณ์วรา ทองเกิด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนโคราช เรดิโอ

401 นาย ชาญวทิยู ลาภเปรม สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธจ์ักรชัยเพื่อความมั่นคง

402 อรัญชัย โบราณรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อรัญชัย เรดิโอ

403 นาย คุณสหคณาพลธ ์เมืองล้อม สถานีวทิยุคนเมืองพร้าว

404 ณัฐกร จองไพจิตรสกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จอมไพจิตรสกุล

405 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวทิยุจัตุรัส เรดิโอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จัตุรัสบรอดแคสต้ิง

406 คุณ วดาวรรค์ พงศ์นันทน์ สถานีวทิยุคนใจใส FM 105.00 MHz

407 คุณ รังสรรค์ พงศ์พรีภทัร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรีเวช

408 คุณ รังสรรค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มวลชนสัมพนัธ์

 ปากช่อง

409 คุณ นวลจันทร์ หงษสู์ง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สิริมงคลบา้นและสวน

410 คุณ ประสงค์ ทองศรีสกุล สถานีวทิยุมิว เรดิโอ

411 คุณ ธนิตศักด์ิ ธนัจริสพฒัน์ สถานีวทิยุคล่ืนอ่าวไทย

412 คุณ บญุเทยีม กุหลาบ สถานีวทิยุกระจายเสียงฅนสระบรีุ 99.25MHz

413 คุณ ยุพนิ จันทร์ชุย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นักบญุขุนเขา

414 คุณ ดวงตา เพง็ลุย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสรรเพชร เรดิโอ

415 คุณ สัมพนัธ ์เจียงวงศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ยาใจ เรดิโอ

416 คุณ โชคชัย ชนะบรูณาศักด์ิ สถานีวทิยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

417 คุณ เรณู นุชนิยม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรณูพาณิชย์

418 คุณ มงคล อ้อนอุบล สถานีวทิยุฮอทเรดิโอ คล่ืน 90.50 MHz

419 คุณ วริิยะ สุวชิาโน หา้งหุ้นส่วน บรอดแคสท ์ดีไอวาย

420 คุณ ศาสตรา บรุาณศรี สถานีวทิยุบา้นเราหนองบญุมาก FM 96.50 MHz
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421 คุณ สถิตย์ จ าเริญทพิย์ หา้งหุ้นส่วน เอ็กซ์-อาย เรดิโอ

422 คุณ สมเกียรติ วรีะวฒัน์โสภณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชุมแสงเรดิโอกรุ๊ป

423 คุณ เจษฎา คามพนิิจ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นักบญุขุนเขา

424 คุณ ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สิบตระกูล เรดิโอ

425 คุณ อัฐากร สมัถชัย สถานีวทิยุบา้นเล่าสัมพนัธ์

426 คุณ เฉวยีง มันตะสูตร สถานีวทิยุกงไกรลาส เรดิโอ

427 คุณ ชลธ ีมันตะสูตร สถานีวทิยุสามง่ามเรดิโอ

428 คุณ อัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz

429 คุณ ศิขวาณิชย์ คิดดี สถานีวทิยุพฒันาชุมชนคนรักถิ่นอ าเภอปง จังหวดัพะเยา

430 คุณ ชาญชัย อินททลู หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฟา้ใหญ่ พฒันาเรดิโอ

431 คุณ สุรใจ มณีจักร สถานีวทิยุบา้นเล่าสัมพนัธ์

432 คุณ สนชัย สมบรูณ์ 98.25 MHz.

433 คุณ มาลี ศรีจันทร์อ่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาลีเรดิโอ 2017
434 คุณ บริษทั สบนังา 2555 บริษทั สบนังา 2555 โลจิสติกส์ จ ากัด

435 คุณ พชิิต สุทธศาสตร สถานีวทิยุ แสงสวรรค์ เรดิโอ

436 คุณ จรินทร์ เจิมเกาะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น่านฟา้ย่าโม

437 คุณ สมนึก วรวงศ์วฒันะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มิตรสัมพนัธ ์เรดิโอ

438 คุณ ประยูร วรวงศ์วฒันะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงัตะวนั เรดิโอ และสมาคมวชิาชีพวทิยุโทรทศัน์ภาค

ประชาชน
439 คุณ ยรรยง วพิธิกาญจน์ วงัพกิุลสัมพนัธ ์(หจก.วทิยุเสียงของประชาชน)

440 คุณ ไร่อ้อยเรดิโอ

441 คุณ พชัมน จันทร์แสง วทิยุีชอนไพรเรดิโอ (หจก. แสงอรุณทมีมีเดีย 2012)

442 คุณ นวรัตน์ อารีสรรค์ หจก. สตูดิโอเฮ้าส์พมิาย

443 คุณ ธานินทร์ ภกัดีศิริวงษ์ สถานีวทิยุหนองบวับานเรดิโอ FM 99 MHz

444 คุณ ภธัรวดี บงัสันเทยีะ สถานีวทิยุหนองบวับานเรดิโอ FM 99 MHz

445 คุณ สุภาพร วรรณก้อน สถานีวทิยุปคูาเรดิโอ FM 99.00 MHz

446 คุณ พรวรัชญ์ สุนทวงศ์ สถานีวทิยุสยามเรดิโอ FM 102.25 MHz

447 คุณ ทองค า ภมูิภาค ประชาชนทั่วไป

448 คุณ ปญัจะ แก้วนาทม ประชาชนทั่วไป

449 คุณ ทองเล่ียน เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป

450 คุณ อุดร ขจรพบ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งบา้นดอนเรดิโอ
451 คุณ นิยม สารพนัธ์ ประชาชนทั่วไป
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452 คุณ ผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา

453 คุณ เซ่ง นากอก สถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา

454 คุณ ทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา

455 คุณ ชนาธนิาถ แก้วปญัญา กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา

456 คุณ จุฑาทพิย์ สุทธธิรรม กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา

457 คุณ วเิศษ กองนาคู สถานีวทิยุ วเิศษซาวด์ เรดิโอ

458 คุณ อารย์ สิมสินธุ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผาขาวเรดิโอ

459 คุณ ปราณี สิมสินธุ์ สถานีวทิยุ ผาขาวเรดิโอ

460 คุณ สมมุติ เพยีรการ ประชาชนทั่วไป

461 คุณ รณฤทธิ ์เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป

462 คุณ วรีะศักด์ิ ญาติสังกัด สถานีวทิยุ คนไทบา้น

463 คุณ อนุชา เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป

464 คุณ ถนอมจิตร ภมูิภาค ประชาชนทั่วไป

465 คุณ พระครูสิริธรรมวดี สถานีวทิยุ ธรรมสวา่งใจ

466 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนทั่วไป

467 คุณ ศิริจันทร์ ลุ่มมาตย์ สถานีวทิยุ คนวงัยาว เรดิโอ

468 คุณ ปาณิศรา จุนทวเิทศ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไตรภมูิเอ็นเตอร์เทนเม้นต์

469 คุณ พวนันา สุธน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาวส่าโปรโมชั่น แอนด์เรคคอร์ด

470 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวทิยุพรัสรรค์เรดิโอ

471 คุณ รุณภพ เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป

472 คุณ หกั สารพนัธุ์ ประชาชนทั่วไป

473 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวทิยุ เน็กซ์ สเตชั่น (รามราชนิเวศน์)

474 คุณ จิรารัฎฐ์ บญุนัก สถานีวทิยุ เวยีงกุมกาม 97.0 MHz 12520216

475 คุณ จตุพร สุขสถิตย์ สถานีวทิยุ พปินูเรดิโอ FM 99.75 MHz และ104.75 MHz

476 คุณ อัญชิสา สุมล สถานีวทิยุ ควนัพลองเรดิโอ FM 107.50 MHz

477 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบนิ บริษทั บี.พ.ีพ ีเรดิโอ จ ากัด

478 คุณ ณัฎฐชัย ปญัญาทรง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จีเอชพ ีแอดเวอร์ทชิเม้นท์

479 คุณ ประภาศรี มูลลี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลิลล่ี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

480 คุณ ธวชั ไชยวงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บซีรเอ็มมีเดีย

481 คุณ กันยารัตน์ นามสวสัด์ิ สถานีวทิยุ ก้องนามศิลป์

482 คุณ สุภาพร กั้วพทิกัษ์ บริษทั สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จ ากัด
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483 คุณ สุวรรณ สายค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์

484 คุณ เจริญพส รวมธรรม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์

485 คุณ เทยีน แผลงฤทธิ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์

486 คุณ ณีรนุช หรัิญญ์กนก สถานีวทิยุสหกรณ์การเกษตร สันปา่ตอง จ ากัด

487 คุณ โชคดี รัชชะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ

488 คุณ ไชยยศ สุญทกุข์ สถานีวทิยุ Happy Radio พทัยา

489 คุณ สมบติั มงคลทวสิีน วทิยุชุมชนคนสหกรณ์

490 คุณ สุเชษฐ์ ค าลือ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.ีเอ็น วาไรต้ี มีเดีย 0818853321

491 คุณ กนกพร กุดไธสง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กนกพรมีเดีย

492 คุณ อนุสรณ์ สุมาทร วทิยุธรุกิจ

493 คุณ อัครชัย เดชมูล สถานีวทิยุกวเีอฟ.เอ็ม 100.5

494 คุณ สุเทพ เม้าสง่า หา้งหุ้นส่วน จอมสุรางค์ เรดิโอ

495 คุณ วริิทธิพ์ล  หรัิญ รัตน์  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนมักไมค์มีเดีย

496 คุณ ศรีนวล ค าประเสริฐ สถานีวทิยุคนเมืองล้านนาเรดิโอ

497 คุณ เสกสิทธิ ์ค าบาง

498 นาง วารียา อับดุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิสร๊อพ

499 คุณ เกริกเกษม อรุณบญุมาศ สถานีวทิยุอิสานเรดิโอ fm 96.50 MHz

500 นางสาว ธญัานุสร หงัเพชร สถานีวทิยุลูกทุ่งไทยบ าเหน็จ

501 นางสาว พศิมัย ภชูนะศรี สถานีวทิยุชุมชนคนกระนวน

502 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี

503 นาย สุกิจ โกเศส หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สายกิจรุ่งโรจน์

504 นาง นวลจันทร์ ศรีสุข หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 75 โปรโมชั่น

505 คนึง เปรมสมบติั ไฟวส์ตาร์เวป็ เรดิโอ

506 ประจักษ ์ติยะวงค์ สถานีวทิยุ ฅนแม่ฮ่องสอน 

FM 89.50 MHz

507 นาง กาญจนา คงยอด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คล่ืนฮิต ทอ็ปไทย 

สถานีวทิยุ กรีนเวฟเรดิโอ FM 101.25 MHz

508 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวทิยุกระจายเสียง ลิงค์ไทยแลนด์ 

เรดิโอ FM 92.25 MHz

509 อพชัชา ธนรุจิววิรรธน์ ผู้ฟงัรายการ

510 นางสาว มาลินี อภรัิกษธ์ามภากุล สถานีวทิยุดิจิตอลท1ู06.75 MHz

ไม่เหน็ด้วย
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511 นาย อภชิาติ แสงสวา่ง สถานีวทิยุธรุกิจบุ่งเรดิโอ 90.75 MHz

512 นาง อ าภา โพธิ ภาคประชาชน

513 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพพีเีอส เรดิโอ

514 นาย ประกฤต ภู่พสิิฐ สถานีพพีเีอส เรดิโอ

515 นาย อนิรุทธ ์ทลุไธสง สถานีวทิยุกระจายเสียงล้ิงค์ไทยแลนด์

516 นาย ภวูนัตถ์ มหาสุวรีะชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz

517 นาย กร กือใจ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสนยาวชิัย อิเลคทริค 

518 ชวลิต ศิริทรัพย์ สถานีวทิยุ พ.ีดี บรอดแคสต้ิง เชียงใหม่

519 นาย นิพนัธ ์ทพิย์แก้ว สถานีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ

520 นาย รัตน์ติกรณ์ เวชสุค า สถานีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ

521 นาย สตญา สินธสัุย สถานีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ

522 ไพโรจน์ เงอเลอะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรจนศิลป ์มีเดีย กรุ๊ป

523 เที่ยง โพธิช์ืน ปราสาทเรดิโอ 98.25

524 นาย อรุณชัย พมุเสน นักจัดรายการวทิยุ

525 นางสาว เอื้อมเดือน สมานมิตร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เสียงจะนะ

526 นางสาว สุขนิตย์ วทิยาภรัิกษ์ สถานีวทิยุกระจายเสียง ลิงค์ไทยแลนด์ 

เรดิโอ FM 92.25 MHz
527 นาย พลเดช คงยอด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คลี่ืนฮิตทอ๊ปไทย จ ากัด 

สถานีวทิยุกรีนเวฟ fm 101.25 MHz

528 ไวพจน์ อ่อยปยุ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ

529 นาง สุชาดา แสงวเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ

530 นาย สมปอง ทองดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ

531 นาง นวลจันทร์ มูลมณี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ

532 บวับาล หมอปา่ บริษทัแสนสุขวชิั่น จ ากัด

533 ลัดดา พลบตุร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสามแทง่ เรดิโอ

534 ณัฐพสิิฐ เจริญภรีวสิิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ

535 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวทิยุคล่ืนวฒันธรรมอีสาน

536 นาย วชิัย เฉลิมร าพงึวงษ์ สถานีวทิยุเอฟเอ้มบา้นหวันา 90.25

537 ประกาศิต พวงนาค หา้งหุ้นส่วนจ ากัดพรหมศิลป์

538 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวทิยุบา้นผือ

539 นาย ชัยสิทธิ ์ไชยมา สถานีวทิยุแมสเรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย
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540 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เพง็อิ่ม สถานีวทิยุซันนี่เรดิโอ

541 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวทิยุโมเดิร์นเวฟ สถานีวทิยุ

กรีนเรดิโอ

542 นาย ววิฒัน์ หนูมาก สถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชน

สวนปา่หว้ยพดู

543 นางสาว นิพชิฌพพ์ร เปน็สบาย โครงการรักษไ์ทย

544 นาง อภสิรา บตุรธรรมมา วทิยุคนเกษตร 98.25 MHz 

545 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวทิยุขุขันธ ์เรดิโอ 96.25 MHz

546 นาย อ านวย กุค ารักษ์ วทิยุคนเกษตร 106.75

547 นาย กิตติพงษ ์สมควร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์
548 นาย ทรงศักด์ิ บญุตา สถานีวทิยุขุขันเรดิโอ

549 นาย สุชาติ ระก า วทิยุคนเกษตร

550 สมใจ ซ าฮกตัน สถานีวทิยุคนรัก ปทมุและสถานีวทิยุ

รวมพลคนข่าวชาวอยุธยา

551 นางสาว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษทั บา้นสุขภาพดีเรดิโอ จ ากัด 

90.75 MHz

552 นาย ดวงจันทร์ ชาวนา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พาชื่นเรดิโอ

553 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวทิยุอ าเภอโคกส าโรง

554 นาง ทองจันทร์ สีงาม กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค

555 นาง อินทร์ปอน สาระค า กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค

556 นาย สมร สีงาม กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค

557 อุไร อินทร์เดน บริษทั ไทยประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

558 ร าไพ นุกาดรัมย์

559 นาย ณรงค์ วนัยงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พทิกัษ ์เอ็นจอย

560 นางสาว กิ่งดาว บ ารุงชาติ ห้ีางหุ้นส่วนจ ากัด นครกาหลงธรุกิจ

โฆษณา

561 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ์ สถานีวทิยุลานนาเรดิโอ

562 นางสาว วชิัชุฎา วชิาเถิน สถานีวทิยุประชาชนแม่ตืนศรีวชิัย

 สถานีวทิยุคนรักษด์อย

563 วริทธิ ์ธนรุจิววิรรธน์ ผู้ฟงัรายการ
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564 นาย วทิยา ใจสอาด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินทร์บรีุ มีเดีย

565 เอนก แก้วมาลา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เม็งกาโตเรดิโอ

566 นาย อุดม เสิดผาด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนค าพอุง

567 นางสาว อณัญญา ปนัศิริ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด์ บรอดคาสท์

568 นาย ประทปี ทศันียาภรณ์ สถานีวทิยุก้าวหน้าเรดิโอ 96.25 MHz

569 นาย ประไพ ไกรษี สถานีีวทิยุรวมใจไทยน้ าเกลียง 

103.25 MHz

570 นาย จิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ดีเจ สถานีคนเมืองล้านนา 

571 อธชิา ปนัโน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อธชิาเรดิโอ 

แอนด์ ทราเวล

572 นาง ธญัาลัย ชูเลิศ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งเศรษฐี 

แอ๊ดเวอไทซ่ิง

573 นาย มานิต จันทธรณ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิสานมวลชน

574 นาง พชัรินทร์ แก้วมาลา 17 หมู่ 4 ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล

จ.เชียงราย 57340

575 นาย อุทศิ บตุรธรรมศา สถานีวทิยุคนเกษตรกร

576 นาย ณัฐพล ทบัทอง คล่ืนร่วมคิดสร้างสรรค์ สารพนัข่าวสาร 

บริการชุมชน FM 95.25 MHz

577 นาย เทพมาตรี พวงจ าปา สถานีวทิยุทอ้งถิ่นไทยกันทรารมย์

578 นาย วชิิต กันสาย สถานีวทิยุคนหญ้าปล้อง

579 รัตนา จีอาทติย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป

580 นาย สุวทิย์ ทองบอ่ สถานนีวทิยุคนก้าวหน้า

581 นาง วรินทร วฒันพงศศิริกุล กลุ่มรักเชียงใหม่ 51

582 นาย สวรรค์ปวร์ี วงศ์หลวง สถานีวทิยุรวมใจไทยพยุห์

583 นาย ไหม ยืนยง สถานีวทิยุบา้นโนนลาน

584 นาง พทัธนันท ์ศิลาชัย สถานีวทิยุวอิาร์สปอตเรดิโอ

585 นาย พเิชฏฐ์ อุทธงั หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่แตงมีเดียแอนด์

เน็ตเวร์ิค

586 นางสาว รัตนาภรณ์ บตุรธรรมมา วทิยุคนเกษตรกร 106.75 MHz

587 นาง รวริรณ์ ศิริเลิศวมิล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศักด์ิชาย เรดิโอ สเตชั่น
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588 นาย สรวง รติกรธนประยูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รติกรเรดิโอ

589 นางสาว หทยัทพิย์ งามอยู่ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไรไซต์เรดิโอ

590 นางสาว รัตติกาล แก้วบญุมี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทอีาร์เอมีเดียเรดิโอ

591 นาย วชิญะ พวงทอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง 

ซีสเต็มและ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สานสัมพนัธ ์เรดิโอ

592 นาย ดิณห ์วฒันพทิกัษก์ุล สถานีวทิยุลูกทุ่งไทบ าเหน็จ

593 นาย วรุต พลูภงูา ร้านกิ๊ฟโมบาย

594 นางสาว ณัฐหทยั พลูภงูา ร้านกิ๊ฟโมบายทา่ตูม

595 นางสาว สุรีิรัตน์ จันทร์แดง ร้านกิ๊ฟโมบาย

596 นางสาว ทองแดง เสาร์ทอง ผู้ฟงั

597 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ

598 นาย ค าปอน แย้มสรวล นักจัดรายการ

599 นาง ชญาณนันท ์จันทร์เพชร นักจัดรายการ

600 นาง นงรักษณ์ บญุศรี 60 หมู่ 2 ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี 

จังหวดัร้อยเอ็ด

601 นาง รักชาติ แย้มสรวล นักจัดรายการ

602 นาย ประมวล บญุศรี สถานีวทิยุหนองฮีเรดิโอ

603 นาย ประสิทธิ ์ธานีรัตน์ สถานีวทิยุเอ็นเคเรดิโอ

604 ศุภกร สินธนานิธิ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครราชสีมาทาวเวอร์ จ ากัด

605 นาย สมอาจ แย้มจะบก สถานีวทิยุเสียงชนเสรี 106.00 

อ.คง จ.นครราชสีมา

606 นาง ปานิธสา ตู้ทรัพย์ สถานีวทิยุพฒันาและส่งเสริมชุมชน

 มิตรภาพเรดิโอ

607 นาย เกียติศักด์ิ พหลภติโย คนเมืองเก่า FM87.75

608 นาย นิโรธ โชค บริษทั อันดามัน เพาเวอร์ แมส จ ากัด

609 อ าพนัธ ์พมิพลิา สถานีวทิยุศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75 Mhz

610 นางสาว กนพร กุดไธสง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กนกพร มีเดีย 

611 นาย ถนอม บญุเพช็ร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นน้อยมีเดีย

612 วนัดี จ านงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อารียะธรุกิจบนัเทงิ

613 นาย ยอดชาย อิทบษุย์ สถานีวทิยTุhe FM 104.25 MHz
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614 นาย ประสิทธิ ์วรุิณพนัธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอสเรดิโอ 

106.25 Mhz

615 อ าไพ อุทยัมา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ าไพเรดิโอ

 fm 90.75 MHz

616 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ สถานีวทิยุเชียงใหม่เมืองงาม

617 นาง เฉล่ียว สายจันทร์ สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธจ์ักรชัย

เพื่อความมั่นคง สาขา อ าเภอ ด่านขุนทด

618 นาย กรวชิญ์ มีเดช FM 90.0 เพชรบรูณ์

619 นาย เผย กั้วมาลา วทิยุมวลชนคนโนนดินแดง

620 นาย กิตติธชั ภธูนะโภคิน บริษทั ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จ ากัด

621 นาย กิตติพนธิ ์ทา้วค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แฟมิล่ี มีเดีย กรุ๊ป

622 นาย ชม เทพสุรินทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนบา้นเฮาเรดิโอ

623 นาง หนึ่งฤทยั บญุเพช็ร์ สถานีวทิยุคนเมืองงาม

624 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค์ สถานีวทิยุวาไรต้ีเอฟเอ็ม 103.5 MHz

625 นางสาว พรพมิล วรุิฬรัตน์ สถานีวทิยุ รินค า เรดิโอ 99.25 MHz

626 นาย นิรันดร์ กิติราช หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนพอเพยีง เรดิโอ

627 นาย ค าฝ่ัน วรรณสินธ์ สถานีวทิยุชุมชนคนรักเมืองอาจ

628 นาย ชมภู่ ค าลอย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชายเรดิโอ

แอนด์มาเก็ตต้ิง

629 นาย ธรียุทธ วฒันธรีวฒิุ บริษทั คารืมอนาทกข์อินเตอร์เทรด จ ากัด

630 นาย อุดม กันต้ะ ราชพฤกษเ์รดิโอ

631 นาย เกียรติศักด์ิ ใจตรง กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค

632 นาย บญุมา สุตะคาน กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค

633 นาย พสิิษฐ์ เวยีงสมศรี สถานีวทิยุศรีธานีแฮปปี้เรดิโอ 91.75

634 นางสาว สิริลักษณ์ บญุประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล 

635 นาย สุชาติ พรหมธรีเดช หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทรน้อย

 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

636 นางสาว ยุพนิ ยอดรักษ์ ร้านยื่งยง 2021

637 นาย บญุยืน สวนพลู สถานีวทิยุบวีายเรดิโอ FM106.50

638 นาง เลิศลักษณ์ ใบค า อบต. ขนุน

639 นาย ชัยณรงค์ องอาจ ร้านกินลมชมทุ่ง
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640 นาย พนิิจ ภขูาว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฝางชนูเรดิโอ

641 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวทิยุคล่ืนศรีวชิัย สถานีวทิยุแฮปปี้เวฟ

มีเดีย FM 93.00 MHz สุราษฏธ์านี

642 นาย ณัฐพงษ ์ลินลาด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคพชิิต 2008

643 นาย พรีธชั คณะรัฐ สมาคมวชิาชีพวทิยุ-โทรทศัน์

 ภาคประชาชน

644 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวทิยุลัคกี้ เรดิโอ

645 นาย ช านาญ พลูฉนวน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

646 นาย ชัชวาลย์ เอียกานา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โปโลพทุไธสง

647 นาย ทศันะ เจือจาน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทอ๊ปฮิตเรดิโอ 

สวรรคโลก

648 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไทรน้อยเรดิโอ 

เอ้นเตอร์เทนเม้นท์

649 สรดิษฎ ์ศรีกล่ินดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทองพนัช่าง มีเดีย

650 นาย ภราดร จารุพนัธ์ มูลนิธโิรงเรียนพะตงวทิยามูลนิธิ

651 นาย ปณัณพฒัน์ บวรเมธา

ธนพงศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปณัณพฒัน์

652 นาง ประนอม วรรณสินธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักเมืองอาจ 

สถานีวทิยุ คนรักเมืองอาจ 106.25 MHz

653 นาย บญุปล้ืม หาญณรงค์ สถานีวทิยุทุ่งเล่ียมเรดิโอ FM 89.25 MHz

654 นาง รุ้งทอง กอกวงัใน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น่านอัพเดท

655 นางสาว ฐาณิศร์ ถิระสาโรช หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางมีเดีย 

คล่ืน 102.75 MHz

656 นาย สายันต์ ปวณีาภรณ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วจิิตรศิลปปกัธงชัย

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปกัธงชัย 888

657 นาง อรพนัธ ์คุณเศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส านักงานหมอล า

หนุ่งอีสานธรุกิจบรรเทงิ

658 นาย บญุเรือง คุณเศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส านักงานหมอล า

หนุ่งอีสานธรุกิจบรรเทงิ

659 ชาญวทิย์ สนธเิจริญ

660 วายุภคั ค าจันทร์ สถานีวทิยุคล่ืนดีศรีประดู่ 96.50
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661 นาง สุรรัตน์ บญุประสาร สถานีวทิยุสมูทคิต

662 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวทิยุออลสไตล์สเตชั่น 103.0 MHz 

รหสัสถานี 12520261

663 นาย สุรสิทธ ิสวญิญาณ

กทรัพย์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุสนับสนุน

ธรุกิจชุมชน

664 ณัฐวดี ทวทีอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สุราษฎร์

สินทรัพย์ธรุกิจ

665 อุไร อิกษรวรรณ

666 นาง อ่อนอรุณ สุรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลกาย มีเดีย

667 อุทยั สุรัตน์

668 นาย ชาตรี ภาคส าโรง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สะแกราชสัมพนัธม์ีเดีย

669 นางสาว นันริฌาญ์ ภกัดี หา้งหุ้ีีนส่วนจ ากัด เกษตรสินสีมา

670 นางสาว พณัญ์มิตา พุ่มธนา

นพรักษ์

หา้งหุ้นสี่วนจ ากัด สวทีเวฟ เรดิโอ

671 นาย รัตนจรินทร์ จิตตนา สถานีวทิยุ FM 104 เชียงค า เรดิโอ

672 นางสาว นันทณ์ภสัร์ โพธิก์ล่ิน สถานีวทิยุทุ่งสวรรค์ เรดิโอ

673 นาย มยุราช บตุรธรรมา สถานีวทิยุคนเกษตร 98.25 MHz

674 นาง บรูณ์ภาคย์ ภมูิโภคพฒัน์ สถานีวทิยุมิตรภาพกูยลาว FM 88.75 MHz อ.หว้ยทบัทนั

675 นาย เสน่ห ์แสนค า สถานีวทิยุทุ่ีองถิ่นไทย FM 96.25 MHz

 อ. ราษไีศล

676 นาย อุดร วเิศษชาติ สถานีวทิยุเพื่อนเกษตร FM 91.25 MHz

 อ.หว้ยทบัทนั

677 นาย เนตร ขันค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มหาเฮง โปรโมชั่น

678 นาง บงัอร  ชูติธวชั หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี เรดิโอ

679 นาย พนัธมิตร สุนี สถานีวทิยุธรุกิจ

680 นางสาว จิรนันท ์จันทวงษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 24 เรดิโอ 

(สถานีวทิยุคนรากหญ้า เชียงราย)

681 นาย เอกชัย เทยีมสีฟา้ สถานีวทิยุ

682 นาง รอฝีอ๊ะ  หมานหล๊ะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นกเขา เรดิโอ

683 นาย นคร พนัประสิทธิ์ พญาแลเรดิโอ fm 100.75 MHz

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

684 นาย สมศรี ค าคูณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรดิโอ โคราช 7

 รหสัสถานี 05520128

685 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวทิยุเมืองหมอแคนแก่นนคร

686 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

พชัรินทร์เรดิโอ 98.25 

MHz

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พชัรินทร์เรดิโอ 

98.25 MHz

687 นาย จ าลอง บว่งจักร์ทา สมาคมคล่ืนวทิยุ ผู้ด าเนินรายการ 

และกลุ่มผู้ฟงัแฟนเพลง จังหวดัสมุทรปราการ

688 นาย สมควร ราษี สถานีวทิยุ SUNSHINE RADIO

 FM.100 MHz

689 คุณ พมิพพ์รรณ ปญัญา

ตาวงค์

เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง เหน็ด้วย

- ต้องเปน็ไปตามเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด

- การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการช าระค่าธรรมเนียม มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีการส่ง

หนังสือแจ้งล่วงหน้า และการเตรียมเอกสารไม่ซับซ้อน และช่องทางการช าระ

ค่าธรรมเนียมที่สะดวกสบายมากขึ้น และปจัจุบนัมีการต่อใบอนุญาตออนไลน์ ซ่ึง

สะดวกมากส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปต่อด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ซ่ีง

ช่องทางออนไลน์เปน็ช่องทางที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และเหมาะกับช่วงสถานการณ์โค

วดิ 19 ในปจัจุบนั ที่ช่วยลดการเดินทางข้ามจังหวดั

690 คุณ กฤษฎา ลิมปพทัธ์ เหน็ด้วย,  อยากใหท้กุสถานีบงัคับการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวทิยุกระจายเสียงแหง่

ประเทศไทยทกุวนัเวลา 07:00-07:30 น.และเวลา 19:00-19:30 น. ด้วย

691 คุณ เสน่ห ์บญุแก้ว สถานีวทิยุบา้นผือเรดิโอ 94.75

692 คุณ สรรค์ สามกองาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สร้างสรรค์ มีเดีย เฮาส์

693 คุณ วสุรมย์ สุริยะวงศ์ ประชาชน

694 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย์ มส.

695 คุณ สราวฒิุ ปญัยาง กลุ่มคนศึกษาจังหวดัสุโขทยั

696 คุณ สมพงษ์  อินทร์มา สือรักอุทยั

697 คุณ วาสนา ทรัพย์ธ ารงค์ ประชาชน

698 คุณ ขจรศักด์ิ จิตหาญ สถานีวทิยุกระจายเสียง934

699 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพนัธ์

700 คุณ สมนึก เดวเีลาะ วทิยุศึกษาและศิลปวฒันธรรม

701 คุณ ไพบลูณ์ ย้อยหยด ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิต

เหน็ด้วย

ไม่เหน็ด้วย



ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๔ กำรขอรบัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ี (ข้อ ๑๔ - ข้อ ๑๗) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. … ระหวา่งวนัที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

702 คุณ ณัฏฐินี แสนค า

703 คุณ วรีชาติ บริษทั สันติภาพมีเดีย จ ากัด ทวีอีีสานบา้นเฮา

704 คุณ สุรเดช ร่มศรี วทิยุศึกษาและวฒันธรรม FM91MHZ. (วทิยุเทคโนโลยีร้อยเอ็ด)

705 คุณ สุริยนต์ ต้ังขันติธรรม บริษทั ลูกทุ่งเน็ตเวร์ิก จ ากัด

706 โชคชัย รินชะ บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

707 มูลนิธเิสียงธรรมเพื่อประชาชน ร่างประกาศฉบบันี้ ก าหนดเง่ือนไขส าคัญคือ "ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเปน็ผู้มี

คุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องหา้มในการประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ระบไุวใ้น

ประกาศเชิญชวน" แต่ร่างประกาศกลับไม่ระบใุหช้ัดเจนวา่คุณสมบติัและลักษณะ

ต้องหา้มคืออะไรบา้ง จึงเทา่กับวา่ เง่ือนไขส าคัญคือคุณสมบติัและลักษณะต้องหา้ม 

ถูกปกปดิ ไม่เปดิเผยใหโ้ปร่งใส มูลนิธฯิ จึงไม่อาจจะสนับสนุนร่างประกาศที่ขัดต่อ

กฎหมาย และยังขาดธรรมาภบิาล ไม่โปร่งใส

คุณสมบติัและลักษณะต้องหา้มในการประกอบกิจการกระจายเสียงในร่าง

ประกาศข้อ ๑๔ หมายถึง คุณสมบติัและลักษณะต้องหา้มในการประกอบกิจการ

กระจายเสียง ตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

708 คุณ คมสันต์ สีดานุช หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเค.เอส.เจริญสุข ขอขยายเวลาไปก่อน5ปคีรับ ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบ

การพจิารณาต่อไป

709 คุณ ภธูดา นุศาสตร์เลิศ บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) สอบถามวา่ ในกรณี บมจ. อสมท ใบอนุญาตส่ิงอ านวยความสะดวก ที่บมจ. อสมท. มี

อยู่ซ่ึงใช้กับโครงข่ายดิจิตอลทวี ีบมจ. อสมท. จะสามารถน ามาใช้ในคร้ังนี้ได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขการได้รับใบอนุญาตส่ิงอ านวยความสะดวกนั้นๆวา่เคยได้รับ

อนุญาตไวแ้ล้วหรือไม่ หากเคยได้รับอนุญาตแล้ว

ก็ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตใหม่

710 คุณ รัตนภรณ์  ตันตระพพิฒัน์ สถานีวทิยุบา้นสันทรายใหม่ Pink Radio หากการประมูลเปน็ส่ิงที่สร้างความยุติธรรมได้จริง และการปรับปรุงด้านเคร่ืองส่งเปน็

ส่ิงจ าเปน็ ก็ควรท าในช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ เวลานี้อาจจะท า

ใหห้ลายสถานีต้องปดิตัว เสียประโยชน์ในการใช้งานส่ือวทิยุที่น่าจะเปน็ประโยชน์ใน

ช่วงเวลานี้

เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ตามร่างประกาศ

ฉบบันี้ จะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนใหส้าธารณชนทราบอีกคร้ัง

711 คุณ รัตนภรณ์ ตันตระพพิฒัน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพิ่มทรัพย์ 107 สถานีวทิยุบา้นสันทรายใหม่ Pink 

Radio

อยากทราบวา่ ราคาขั้นต่ าในการประมูลคือกี่บาท จึงจะบอกได้วา่เหน็ด้วยหรือไม่ การ

ประมูล หากพจิารณาอนุญาตโดยวธิเีปรียบเทยีบคุณสมบติัหรือวธิกีารอื่นใดที่เปน็ไป

โดยบริสุทธิย์ุติธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเปน็ส าคัญโดยแทจ้ริง ก็เหน็ด้วย

เมื่อคณะกรรมการเหน็ควรใหม้ีการอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่โดยวธิกีารประมูล 

จะมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ วธิกีาร 

และเง่ือนไขในการประมูล อีกคร้ังหนึ่ง

712 คุณ เปรมินทร์ ศรีบวัเอี่ยม บริษทั มาณามิณทร์ เวย์ จ ากัด 50 วตัต์คืออะไร?

เหน็ด้วย



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

1 คุณ นุศราภรณ์ รอดเที่ยง ประชาชน ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีประมูล กับพื้นที่ในภูมิภาค เพราะในสภาวะเศรษฐกิจหลังการระบาดของ

โควิด-19 สร้างผลกระทบอย่างมาก  ผู้ประกอบการที่สามารถจะลงทุนได้ก็เสี่ยงจะไม่คุ้มทุน  

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น  และช่วยเหลือประชาชน

ผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงควรพิจารณาจากผู้ที่สนใจการขอ

ใบอนุญาตจาก รูปแบบเนื้อหาของรายการที่จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชน/ชุมชน

2 คุณ จุรีย์พร สานตา ประชาชน ไม่เห็นด้วย

การประมูลในระดับภูมิภาคจังหวัดนั้น ไม่เหมาะสมกับบริบทของความเป็นจริง การแข่งขันแต่ละ

จังหวัดแตกต่างกัน เศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันในการให้ใบอนุญาตนั้น ควรที่จะ

พิจารณาจากคลื่น เป็นคลื่น ๆ เช่น ผลการตอบรับ รายได้ การเป็นทีนิยมในจังหวัด ในตอบโจทย์

ในการแต่ละประเภทใบอนุญาตที่ชัดเจนจึงอนุญาตได้ ไม่ควรมีการประมูลกับระดับภูมิภาค

3 คุณ บัญชา เหมืองหม้อ ประชาชน ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยกับการประมูล โดยเฉพาะใบอนุญาต ระดับภูมิภาคและ ระดับท้องถิ่น  

เสนอให้ใช้วิธีพิจารณา กําหนดจ่ายค่าขอใบอนุญาตจากการเสนอ ขอใช้คลื่นพิจารณาจาก เนื้อหา

 คอนเท้นท์ ( ฺBeauty Content) ใช้ประโยชน์ร่วมกันในสังคมท้องถิ่น ร่วมใช้สื่อด้วยกันในทาง

สร้างสรรสังคม ร่วมกับการทําธุรกิจเฉพาะท้องถิ่นเม็ดเงินภาษีหมุนเวียนในจังหวัด

4 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยการใช้วิธีการประมูล   แต่ควรสนับสนุนให้ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ภาคประชาชน

5 คุณ สิริธิดา จันอู ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย, ขอนําเสนอว่า เปลี่ยนจากการประมูลกับพื้นที่ในภูมิภาคเป็นการยื่นขออนุญาตใช้คลื่น

โดยใช้เกณฑ์จากเนื้อหาในรายการจะดีกว่าไหม เป็นการสร้างคุณภาพให้เนื้อหารายการและคนฟัง

จะได้ประโยชน์มากกว่านี้

6 คุณ เอกนุพงศ์ สมศักดิ์ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยกับการประมูลในพื้นที่ภูมิภาคเพราะมีผู้ประมูลน้อย น่าจะสนับสนุนให้มีการทําเนื้อหา

วิทยุหรือพิจารณาผู้ได้รับใบอนุญาตจากเนื้อหาวิถีวัฒธรรมเรากเหง้าของชุมชนซึ่งหากผู้สนใจยื่น

ขอใบอนุญาตมีรูปแบบเนื้อหาที่ดีก็ควรได้คลื่นไป โดยองค์อิสระและรัฐไม่ต้องเสียงบประมาณช่วย 

เพราะหากประกอบธุรกิจได้มีรายได้ เสียภาษีเข้าหลวง

7 คุณ วิชาญ  มีมา ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย ควรทําคอนเท็นนําเสนอ

8 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต์ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับการประมูลเพราะผู้ประกอบการมีรายได้ต่างกันเห็นควรให้สบับสนุนให้

มีการทําเนื้อหาที่มีประโยช์นต่อ ปชช ค่ะ

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

9 คุณ รจนา จําปาแก้ว ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

วิธีประมูลคลื่นความถี่ควรมีแต่ในส่วนกลาง ไม่เหมาะกับภูมิภาคเพราะเศรษฐกิจตกต่ําคนตกงาน

ร้านค้าเจ้าของกิจการพากันปิดกิจการเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าเป็นลูกโซ่หากใครต้องการรับ

ใบอนุญาตควรพิจารณาดู content รูปแบบเนื้อหารายการมีประโยชน์ต่อชุมชนต่อสาธารณะก็

ควรอนุญาตทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์คนฟังตจว.จะชอบฟังเนื้อหาข้อมูลในพท. มากกว่า

10 คุณ อภิชาติ ปิงเมือง ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยกับการประมูล ควรส่งเสริมรูปแบบรายการที่ดี มีประโยชน์กับประชาชน

11 คุณ สุพพัตรา ทับยา ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย 

ควรมีข้อยกเว้นในการประมูล เช่น วิทยุกระจายเสียงปัจจุบันพื้นที่ต่างจังหวัดมีผู้ประกอบการ

น้อยลงน่าจะสนับสนุนสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ที่มีเนื้อหาในรายการที่มีประโยชน์

ต่อประชน ก็เห็นควรให้ผู้ที่สนใจยื่นขอใบอนุญาตได้ แต่ต้องมีรูปแบบรายการที่ดี และชัดเจน เพื่อ

ประโยชน์แก่ภาครัฐและประชาชน

12 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวิทยุ 93 

Mass FM

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับการเปิดประมูล

13 คุณ หรรษธร วรธนโชติ ไม่เห็นด้วย เพราะหากใช้การประมูล แน่นอนว่าผู้ชนะการประมูล ต้องเข้ามาในการหาเงินมุ่งหวัง

ผลประโยชน์ เข้าตัวเองมากกว่าการทํางาน ตามเป้าหมายของวิทยุชุมชน อย่างแท้จริง เป็นการ

ตอกย้ําความเหลื่อมล้ําทางสังคม

14 คุณ พรรษธร วรธนโชติ ไม่เห็นด้วย กับการประมูล

15 คุณ สุรีย์ เชื้อบุญมี ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย, ควรมีระยะเวลา พิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในช่วงระยะเวลา 90 - 120 วัน         เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศฉบับนี้ จะ

ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยจะมีแจ้งขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตในแต่ละคราวให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออก

ประกาศเชิญชวนต่อไป

         เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

16 คุณ ทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย ข้อ 27 หากมีปัญหาใบอนุญาต และ การออกอากาศจะมีผลกระทบต่อ

ประชาชน หรือ การกระจาย เสียงเปลี่ยนแปลงไป กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องทําการ

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคุณสมบัติ ให้สามารถเป็น ผู้รับใบอนุญาตใหม่ได้ ภายใน 30 วัน / ตรงนี้

เวลาสั้นไป หากต้องปรับแก้ทางเทคนิค เสนอควรเป็น 120 วันทําการ กรณีสถานีวิทยุ ของรัฐ จะ

มีขั้นตอนขบวนการขออนุมัติดําเนินการต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลานานกว่า 30 วัน

        ระยะเวลาในการแก้ไขคุณสมบัติ ได้กําหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต้องดําเนินการยื่น

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามมาตรา ๔๓ แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหากไม่สามารถยื่นคําชอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

17 คุณ พงษ์ศักดิ์ ปัจจุโส คลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี พี 

แอนด์ พี มีเดียกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมดังกล่าวและขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6

 ฉบับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

18 คุณ เอกสิทธิ์ สมินทรปัญญา ประชาชน ไม่เห็นด้วย, เช่นเดียวกัน ควรเลื่อนการประมูลออกไป สภาวะการณ์เช่นนี้คนประมูลน้อย 

โดยเฉพาะต่างจังหวัดถ้าองค์กร หน่วยงานหรือท้องถิ่นใดสามารถเป็นกระบอกเสียง ให้ข่าวสาร

กับประชาชนได้มากและเป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐและประชาชน ประเภทนี้ควรได้รับการยกเว้นไม่

ต้องประมูล

19 นาง ฟ้าสุวรรณ์ ตรุระจิตต์ สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้า

นราธิวาส

ไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านการประมูลคลื่นความถี่ขอให้ กสทช.ดําเนินการกําหนดแผนความถี่ให้

แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงดําเนินการร่างประกาศอนุญาตและมาตรฐานทางด้านเทคนิคต่อไป ต้องมีกา

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการจัดทําร่างใหม่ด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการวิทยุรายเก่าและรายใหม่ใน

อนาคต

หากดําเนินการไม่ทันในระยะเวลากําหนด กสทช.ก็ขยายเวลาออกไปได้

20 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สมาคมกิจการ

วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น

อุบลราชธานี และ สถานี

วิทยุนานาชาติปทุมร่วมใจ 

FM 94.00 MHz

ไม่เห็นด้วย, ยังไม่ควรดําเนินการช่วงนี้

21 คุณ คมสันต์ สีดานุช ห้างหุ้นส่วนจํากัด

เค.เอส.เจริญสุข

ขอขยายเวลาไปก่อน5ปีครับ

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ที่เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศฉบับนี้ จะ

ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

22 คุณ รัตนภรณ์  ตันตระพิพัฒน์ สถานีวิทยุบ้านสันทรายใหม่

 Pink Radio

หากการประมูลจําเป็นต้องมี ขอทราบข้อมูลว่า เริ่มต้นขั้นต่ําที่กี่บาท เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล จะมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการประมูล อีกครั้งหนึ่ง

23 คุณ นรินทร พูลทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนรักแม่แวนเรดิโอ

เนื่องจากเราประกอบอาชีพกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ในสถานะนิติบุคคล หากว่าตอนนี้ กสทช. มี

การยกเลิกใบอนุญาตทดลองในวันที่ 3 เมษายน 2565 ทําให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากครับ ทั้ง

ชีวิตเราก็มีการทําวิทยุมาตลอดครับขออย่ายกเลิกใบอนุญาตเราเลยครับ

24 คุณ ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ไม่เห็นด้วย 

- โปรดเห็นใจประชาชนในระดับชาวบ้าน

- คนที่มีใจรัก อย่าไปทําลายความฝันหรือความหวังเขาเลยครับ

25 นาย พัฒนา พัฒนต่อตระกูล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ออเรนจ์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ในระยะนี้ผู้ประกอบการกําลังเดือดร้อน

26 นาย ประสาน ผิวขาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด พอเพียง

เรดิโอ 59

ไม่เห็นด้วยในการประมูลคลื่นความถี่ เพราะผู้ประกอบการกําลังได้รับความเดือดร้อน

27 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวิทยุเสียง

ประชาชนลําพูน 

fm 105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย ไม่มีเงินพอที่จะต้องประมูล ไม่มีเงินพอที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ธุรกิจที่ทํามา

แบบประคองให้อยู่ได้กําลังจะถูกปิดตัวลง

28 นางสาว นงค์เรียม สุขเหล็ก สถานีวิทยุเสียง

ประชาชนลําพูน 

fm 105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย ไม่มีโอกาสแม้จะยื่นประมูลเพราะพวกเราไม่มีเงินพอที่จะประมูล ขอความอนุเคราะห์

พวกเราชาววิทยุชุมชนได้อยู่ต่อด้วยเถอะค่ะ

29 นางสาว ไพรัตน์ ก้อนจินดา สถานีวิทยุเสียง

ประชาชนลําพูน 

fm 105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย ชาวบ้านอย่างพวกเรามีอุดมการณ์ในการใช้วิชาชีพสื่อ รักในอาชีพ และอาชีพที่หล่อ

เลี้ยงครอบครัว ถ้าต้องใช้เงินในการประมูล เราไม่มีเงินประมูลแน่นอน พวกเราขอความเห็นใจให้

พวกเราชาววิทยุชุมชนได้อยู่ต่อเถอะค่ะ

30 คุณ อนนท์ บัวบาล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พีพีเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการฯ ขอเอาตามเสียงส่วนมากของภาคีผู้ประกอบการฯ ทั่ว

ประเทศครับ

         เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ที่เป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทราบล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศฉบับนี้ จะดําเนินการออก

ประกาศเชิญชวนซึ่งจะระบุแผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาต รวมถึงกําหนดการและสถานที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง โดยในกรณีที่เป็นการอนุญาตโดย

วิธีการประมูล จะมีการจัดทําประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลในแต่ละคราว เพื่อรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการประมูล จะดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนและนําความเห็น

ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบ

กิจการต่อไป

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ที่เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่างประกาศฉบับนี้ จะ

ดําเนินการออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง

        สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

31 คุณ อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 ไม่เห็นด้วย

32 คุณ อัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไม่เห็นด้วย

33 คุณ สนชัย สมบูรณ์ 98.25 MHz. ไม่เห็นด้วย

34 คุณ วิริยะ สุวืชาโน FM 93.25 MHz ไม่เห็นด้วย

35 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd ไม่เห็นด้วย

36 คุณ กิตติพงค์ อินมณี socialradio 106 ไม่เห็นด้วย

37 คุณ อาทิตย์  จันทร Surat City Radio ไม่เห็นด้วย

38 นาย โกมล เพชรคํา เจ้าของสถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

39 คุณ นิรมล วงศ์ใหญ่ เต็มร้อยเรดิโอลําพูน ไม่เห็นด้วย

40 นางสาว นิพิชฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักษ์ไทยฯ ไม่เห็นด้วย

41 นาย สุรศักดิ์ พึ่งธรรม โครงการรักษ์ไทยฯ ไม่เห็นด้วย

42 นางสาว พอลาวัณย์ 

พิบูลย์ศักดิ์โสภน

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ไม่เห็นด้วย

43 คุณ พอพันธ์ ทองศักดิ์ โอเคเรดิโอ ตรัง ไม่เห็นด้วย

44 คุณ สมศักดิ์ โกมลศรี ไทยนิยมพืชผล ไม่เห็นด้วย

45 ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

46 คุณ รชัย ธัญญารักษ์ กรมพัฒณาธุรกิจการค้า ไม่เห็นด้วย

47 คุณ ผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

48 คุณ ทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

49 คุณ ชนาธินาถ แก้วปัญญา กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

50 คุณ จุฑาทิพย์ สุทธิธรรม กลุ่มคนสถานีวิทยุ

สื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

51 คุณ บุญศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

52 คุณ สุพัฒนา ทองทํามา กลุ่มวิทยุธุรกิจภูมิภาค ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด 

เพ็ญนภา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

53 นาง อูมบาน เพียรการ คนนางแดด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

54 คุณ พัฒนพงษ์ จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

55 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชาชน ไม่เห็นด้วย

56 คุณ กิติกา โสภา ทองทํามา ไม่เห็นด้วย

57 คุณ มาลี ศรีปุริ ท่าสุดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

58 คุณ ธนวัต โสภาสิริโชติวรกุล ธนวัตเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

59 คุณ รุ่งเกล้า เยี่ยมงาม นักจัดรายการวิทยุ ไม่เห็นด้วย

60 นางสาว นงนภัส ฟักขํา บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไม่เห็นด้วย

61 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไม่เห็นด้วย

62 นาย รังสรรค์ จันทร์กวีกูล บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี 

จํากัด (คลื่น 90.75)

ไม่เห็นด้วย

63 นาย ยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

64 นาย ปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

65 นาย นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

66 นางสาว ธิดา มาชัยนาม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

67 นาย จีรกิตติ์ ฟังธรรม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

68 นาย เอกอมรฤทอุธรน์ 

เกฐสิทธิ์

บริษัท เพชรนาคิน จํากัด ไม่เห็นด้วย

69 นาย กิตติพงษ์ แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

70 นาย อภิชาต วรรแพทย์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

71 นาย กัณณ์วัตร์ ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

72 นาง บุญช่วย เอียมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

73 นางสาว วัลลภา คําวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

74 นางสาว วราภรณ์ ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

75 นางสาว สิริรักษ์ ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

76 นางสาว ศรวณีย์ สีจําปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

77 นาย บูรพา โรจน์บุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนยีริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

78 นาย เกียรติชัย ก้องไกรพันธุ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

79 นาย มงคล สังข์ศรี บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

80 นาย สุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิส

เต็มส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

81 นาง พรชิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎร์ธานี

 จํากัด

ไม่เห็นด้วย

82 นาง พรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส 

สุราษฎร์ธานี จํากัด

ไม่เห็นด้วย

83 นาย ภูวนาท รัตนโชติภิญญา บริษัท เอส เอส ที 

เพชรบูรณ์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

84 นางสาว อนงนาฏ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ 

แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

85 นางสาว กานต์รวี ศรีทอง บริษัท ไร่วสันต์วัสดุภัญฑ์

และการก่อสร้าง สถานี

วิทยุสตูรีโอเน็ทเวอร์ค 105 

เรดิโอ

และ สถานีวิทยุสตูรี

เน็ทเวอร์ค105 เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

86 นาง นงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษัท กรีนโซนไฮแลนด์ 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

87 คุณ มนัสสา โชติรุ่งโรจน์ บริษัท จารุลักขณา 

เรดิโอ จํากัด (FM92.25 

สะเดาจารุลักขณา 

เรดิโอ)

ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน

88 คุณ เยาวณา อาทิตยาธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด ไม่เห็นด้วย

89 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษัท นครอุดมดีงาม จํากัด ไม่เห็นด้วย

90 คุณ อาทิตย์ วราวุธวิเชียร บริษัท นอร์มแพ็ค จํากัด ไม่เห็นด้วย

91 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบิน บริษัท บี.พี.พี เรดิโอ จํากัด ไม่เห็นด้วย

92 คุณ ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ บริษัท ภักดีพรรณ

พาณิชยการ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

93 คุณ เปรมินทร์ ศรีบัวเอี่ยม บริษัท มาณามิณทร์ เวย์ 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

94 นาง เกษร โตล้อม บริษัท มิตรภาพสื่อสาร 

จํากัด สาขา 3

ไม่เห็นด้วย

95 คุณ เฉลียว รุ่งสว่าง บริษัท ลิพอนเรดิโอภูเก็ต 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

96 คุณ ัท สบันงา 2555 โลจิสติกส์ จ บริษัท สบันงา 2555 

โลจิสติกส์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

97 คุณ สุภาพร กั้วพิทักษ์ บริษัท สองฝนเรดิโอ

โปรดักชั่น จํากัด

ไม่เห็นด้วย

98 คุณ ชะนาพันธ์ สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ FM 

91.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

99 คุณ พศวีร์ จักร์พันธ์เดโช บูลเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

100 คุณ ผดุง สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

101 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน ไม่เห็นด้วย

102 คุณ แฉล้ม สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

103 คุณ สายฝน บุตราศรี ประชาชน ไม่เห็นด้วย

104 คุณ กิตติพงษ์ มโนเจริญ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

105 คุณ ธีระพงษ์ คําผุย ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

106 คุณ สมมติ เพียรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

107 คุณ ทองคํา ภูมิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

108 คุณ ปัญจะ แก้วนาทม ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

109 คุณ ทองเลี่ยน เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

110 คุณ นิยม สารพันธ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

111 คุณ สมมุติ เพียรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

112 คุณ รณฤทธิ์ เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

113 คุณ อนุชา เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

114 คุณ ถนอมจิตร ภูมิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

115 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

116 คุณ รุณภพ เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

117 คุณ หัก สารพันธุ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

118 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผู้ประกอบกิจการ ไม่เห็นด้วย

119 คุณ อนงค์ลักษณ์ คําพิลา พัธนชัย108 ไม่เห็นด้วย

120 คุณ สิงหา สิงห์ชา พิชชานันท์94 ไม่เห็นด้วย

121 คุณ นันท์นภัส คําพิลา พิศรา2012 ไม่เห็นด้วย

122 คุณ เพ็ชรลดา เห็นแก้ว ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

123 คุณ อมรรัตน์ ศรีพฤกษ์ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

124 คุณ สุรศักดิ์ สุกนุ่ม มูลนิธพุทธเอนก

ประสงฆ์วัดสังฆทาน

ไม่เห็นด้วย

125 คุณ สุวรรณ์ โคตรชาดา รักษ์ไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

126 คุณ ยรรยง วิพิธกาญจน์ วังพิกุลสัมพันธ์ 

(ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุเสียงของประชาชน)

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

127 วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญ

ธรรม

วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญ

ธรรม กลุ่มคนอารยธรรม

ลําน้ําโดม FM 103.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

128 นาย ปิติภาคย์ ปิ่นรอด วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ไม่เห็นด้วย

129 นาย สมเกฎียรติ์ สร้อยมณีวรรณ วิทยุเพื่อธุรกิจคนเกษตร ไม่เห็นด้วย

130 คุณ นิวัฒน์ กระเสาร์ วิทยุคนรักชาติ ไม่เห็นด้วย

131 คุณ พัชมน จันทร์แสง วิทยุชอนไพรเรดิโอ (ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด แสงอรุณทีม

มีเดีย 2012)

ไม่เห็นด้วย

132 คุณ สุรศักดิ์ ตื้อนวล วิทยุชุมชน แม่นะ เรดิโอ 

เอฟเอ็ม 91.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

133 คุณ สมบัติ มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ์ ไม่เห็นด้วย

134 นาย มานะ แสงบุญเรือง วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว ไม่เห็นด้วย

135 นาย เพิ่มพูน แสนปัญญา วิทยุชุมชนคนห้วยแก้ว ไม่เห็นด้วย

136 คุณ อนุสรณ์ สุมาทร วิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

137 คุณ ภัคพล ทับทิมทอง วิทยุประชาคมระยอง ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยกับการประมูล

138 คุณ ปราณี ปุกแก้ว วิทยุศรีดงเย็น ไม่เห็นด้วย

139 คุณ บุญช่วย ศรีเขียว วิทยุสหกรณ์การเกษตร

เชียงดาว

ไม่เห็นด้วย

140 คุณ เพ็ญฤดี อาลีมามะ สถานี 93massfm ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน

141 นาย สมชาติ บุญมา สถานีคนรักเมืองแหง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ผลาผล 

พารวย

ไม่เห็นด้วย

142 นาง พิมมัย สุขล้ําคณา สถานีท้องถิ่นดินดาน

ภูพาน

ไม่เห็นด้วย

143 คุณ ปานธิศา ตู้ทรัพย์ สถานีพัฒนาและส่งเสริม

ชุมชนมิตรภาพเรดิโอ 

FM 100 MHz

ไม่เห็นด้วย

144 นาย สมพร ศีลาบุตร สถานีมะละกอ เอฟเอ็ม 

92.25

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

145 คุณ ธนากร วิบูลกิจ สถานีวทท. Mass FM ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ดับเบิ้ล กาย 

มีเดีย

ไม่เห็นด้วยและคัดค้าน

146 คุณ นพดล ลือปืนมา สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

147 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

148 นาย พลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุ 

เขาเหมนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

149 นาง แจ้ง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ 

เชิรช 2013 มีเดีย 94.50

ไม่เห็นด้วย

150 นาย แสวง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ 

เชิรช 2013 มีเดีย จํากัด 

94.50

ไม่เห็นด้วย

151 คุณ นิคม รักขันแสง สถานีวิทยุ 105.0 MHZ 

โกสุมพิสัย

ไม่เห็นด้วย

152 คุณ ธีระชัย ปินตามูล สถานีวิทยุ 99 MHz  ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด 

ทอมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

153 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classis Radio 

97.50 

(รหัสสถานี 07520266)

ไม่เห็นด้วย

154 นาย จรัส สุปัญญา สถานีวิทยุ FM 96.0 MHz 

คนรักเชียงแสน

ไม่เห็นด้วย

155 นาง เรืองนภา ทาวงค์ สถานีวิทยุ FM 97.00 MHz

 ป่าซางเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

156 นางสาว สุภารัตน์ บุญสูง สถานีวิทยุ Good FM ไม่เห็นด้วย

157 คุณ ไชยยศ สุญทุกข์ สถานีวิทยุ Happy Radio 

พัทยา

ไม่เห็นด้วย

158 คุณ อัตนัย ศรีพิมพ์ สถานีวิทยุ MKP Radio FM

 96.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

159 นาย ณรงค์ชาญ วงศ์ริยะ สถานีวิทยุ music line 

staion

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

160 นาย ณรงค์ชาญ วงค์ริยะ สถานีวิทยุ music line 

station fm 88.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

161 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ์ สเตชั่น 

(รามราชนิเวศน์)

ไม่เห็นด้วย

162 คุณ จิรารัฎฐ์ บุญนัก สถานีวิทยุ เวียงกุมกาม 

97.0 MHz 12520216

ไม่เห็นด้วย

163 คุณ สุมาลี อินนา สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น 

FM.91.25 MHz.

ไม่เห็นด้วย

164 คุณ พิชิต สุทธศาสตร สถานีวิทยุ แสงสวรรค์ เรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

165 คุณ กันยารัตน์ นามสวัสดิ์ สถานีวิทยุ ก้องนามศิลป์ ไม่เห็นด้วย

166 คุณ วีระศักดิ์ ญาติสังกัด สถานีวิทยุ คนไทบ้าน ไม่เห็นด้วย

167 คุณ ศิริจันทร์ ลุ่มมาตย์ สถานีวิทยุ คนวังยาว 

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

168 คุณ ธีร สุดเล็ก สถานีวิทยุ คนอุทัยเก่า ไม่เห็นด้วย

169 คุณ อัญชิสา สุมล สถานีวิทยุ ควันพลองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

170 คุณ พระครูสริิธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสว่างใจ ไม่เห็นด้วย

171 คุณ เลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ์ สถานีวิทยุ บ้านเพเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

172 คุณ พร้อมพงษ์ สิมสินธุ์ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

173 คุณ ปราณี สิมสินธุ์ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

174 คุณ จตุพร สุขสถิตย์ สถานีวิทยุ พิปูนเรดิโอ FM 

99.75 MHz และ104.75 

MHz

ไม่เห็นด้วย

175 นางสาว สมหมาย โสดาจันทร์ สถานีวิทยุ ลําปลายมาศ 

FM 98.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

176 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ สถานีวิทยุ ลําปลายมาศ 

FM 98.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

177 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวิทยุ ลําปลายมาศFM

 98.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

178 นาย วัธน แพนดี สถานีวิทยุ ลําปลายมาศFM

 98.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

179 นาย บุญช่วย งามดี สถานีวิทยุ ลําปลายมาศFM

 98.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

180 คุณ วิเศษ กองนาคู สถานีวิทยุ วิเศษซาวด์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

181 นาย วิรัช ทองเรือง สถานีวิทยุ

เฉลิมพระเกียรติ 

FM 101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

182 คุณ จุฑาวุฒิ วรรณปักษ์ สถานีวิทยุ

คนศาลาลอย-ทุ่งสว่าง

ไม่เห็นด้วย

183 คุณ พัณภัช  มง มาตร สถานีวิทยุ  อสมท  น่าน ไม่เห็นด้วย

184 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดีย

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

185 นาง ดลชนก ปิ่นรอด สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้ 

98.50

ไม่เห็นด้วย

186 คุณ นคร มงคลสวัสดิ์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

ดูแลทรัพยากรธรรมชาต

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร

ไม่เห็นด้วย

187 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ปริญญาการสื่อสาร

สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจ

แพรวา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ปริญญาการสื่อสาร

ไม่เห็นด้วย

188 นาง วิภารัตน์ ทองเจริญพานิช สถานีวิทยุเฟรชชี่เรดิโอ 

105.50

ไม่เห็นด้วย

189 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวิทยุเสียง

จากนาจะหลวย 

FM 106.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

190 คุณ ปิยะฉัตร พูลทรัพย์ สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

191 นาง พิศมัย จันทร์สอน สถานีวิทยุเสียงไทย 

FM 105.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

192 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวิทยุเสียงสื่อสาร

ประชาชน FM 96.00

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

193 คุณ โชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์ สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 

MHz อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี

ไม่เห็นด้วย

194 คุณ ธนณัฏฐ์ ตั้งเซียววรกุล สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

195 นางสาว ปนัดดา จันทร์สอน สถานีวิทยุแสนสุข 

FM 88.00 FMz

ไม่เห็นด้วย

196 นาย บรรธง ดาบส สถานีวิทยุโขงเจียม

เรดิโอ FM 94.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

197 นาง วินิจ พิทักษวรรณ สถานีวิทยุโพธิ์พิทักษ์เรดิโอ

 FM 88.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

198 นาย สายัณห์ ปรงแก้ว สถานีวิทยุไฟรเวอส 

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

199 คุณ เฉวียง มันตะสูตร สถานีวิทยุกงไกรลาส 

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

200 นาย เฉลิมชัย ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ท้องถิ่นไทยโนนสวนป่า 

(07520189)

ไม่เห็นด้วย

201 คุณ กตัญญู เรือนตุ่น สถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น

ไม่เห็นด้วย

202 พระครูวรกิจจาทร สถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อพระพุทธศาสนาและ

สังคมวัดปากบ่อ 

(FM 91.75 MHz)

ไม่เห็นด้วย

203 นาง ชญานันท์ เทียนส่องโลก สถานีวิทยุกระจายเสียง

กิ๊กสเตชั่น 103.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

204 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคน

บางบ่อ FM 101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

205 คุณ บุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียง

ฅนสระบุรี 99.25MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

206 นาย ชํานาญ พูลสงวน สถานีวิทยุกลุ่มคน

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ

ประชาชน สถานีวิทยุ

ชุมชนคนพิษณุโลก

ไม่เห็นด้วย

207 คุณ อัครชัย เดชมูล สถานีวิทยุกวีเอฟ.เอ็ม 100.5 ไม่เห็นด้วย

208 คุณ เกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ สถานีวิทยุคนเมืองเก่า FM 

87.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

209 นาย สหคณาพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว ไม่เห็นด้วย

210 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกุล สถานีวิทยุคนเมืองย่า  
94.50  MHZ.อ.เมือง

นครราชสีมา

ไม่เห็นด้วย

211 คุณ ศรีนวล คําประเสริฐ สถานีวิทยุ

คนเมืองล้านนาเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

212 คุณ วดาวรรค์ พงศ์นันทน์ สถานีวิทยุคนใจใส FM 

105.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

213 นาย เลอศักดิ์ ศรีทานันท์ สถานีวิทยุคนไทยใจสามัคคี

 FM 100.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

214 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ์ สถานีวิทยุคนรักเมืองอาจ 

(ห้างหุ้นส่วนจํากัดคนรัก

เมืองอาจ)106.25MHz

ไม่เห็นด้วย

215 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย

216 นาย ชาญชัย ต๊ะโต สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย

217 นาง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง ความถี่

 92.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

218 นาย วัชระ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ สถานีวิทยุคนหรรษา ไม่เห็นด้วย

219 นาย ไตรภพ บรรเทิงสุข สถานีวิทยุคลื่นชุมชน 

คนพอเพียง 

"เสียงชากบก" 

FM 88.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

220 คุณ ธนิตศักดิ์ ธนัจริสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

221 นาย ธนิตศักดิ์ ธนะจริสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย FM

 101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

222 คุณ ศิว ณัฐ  อาจหาญ สถานีวิทยุคําสมบูรณ์ ไม่เห็นด้วย

223 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัส เรดิโอ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จัตุรัสบรอดแคสติ้ง

ไม่เห็นด้วย

224 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

225 นางสาว ณัจฉรียา ก๋าบุตร สถานีวิทยุจีเอฟเอ็ม 99 

โป่งบัวบาน

ไม่เห็นด้วย

226 นางสาว พิศมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชน

คนกระนวน

ไม่เห็นด้วย

227 นาย สี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภา

วัฒนธรรมตําบลม่อนปิ่น

ไม่เห็นด้วย

228 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ fm

 97.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

229 นาย วิโรจน์ มีสุข สถานีวิทยุทดลอง

ออกอากาศ บริการธุรกิจ 

ดอกส้านเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

230 นาย ณัฏฐกิตติ์ แก้วคําลา สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย FM 

107.75 MHz (วิทยุธุรกิจ

ชุมชน อ.เสลภูมิ 

จ.ร้อยเอ็ด)

ไม่เห็นด้วย

231 นาย ขวัญชัย ถนอมธีระนันท์ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยทาง

เกวียนสัมพันธ์

ไม่เห็นด้วย

232 นาย เทพประทาน อ้วนแก้ว สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย-

นาทม 06520385

ไม่เห็นด้วย

233 นาง พิศมัย สุขล้ําคณา สถานีวิทยุท้องถิ่นธาตุพนม ไม่เห็นด้วย

234 คุณ วิไลวรรณ ทับทิมทอง สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรือง

เมืองนครนายก FM 

101.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

235 นาง สมศรี ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุท้องถิ่นศรีสะเกษ

 (07520195)

ไม่เห็นด้วย

236 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาหลง 

94.75 MHz

ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน ไม่เห็นด้วยประการทั้งปวง

237 คุณ ศาสตรา บุราณศรี สถานีวิทยุบ้านเราหนอง

บุญมาก FM 96.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

238 คุณ อัฐากร สมัถชัย สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย

239 คุณ สุรใจ มณีจักร สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย

240 คุณ ฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ์ สถานีวิทยุบ้านท่าแร่ 

106.25 ต.พยุหะ อ.พยุหะ

คีรี จ.นครสวรรค์

ไม่เห็นด้วย

241 นาย สมเพชร วรรณแก้ว สถานีวิทยุบ้านมะขามหลวง

 FM 92.50

ไม่เห็นด้วย

242 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 

(ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอที.มีเดีย) 92.50MHz

ไม่เห็นด้วย

243 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอพี มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

244 นาง วาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบูมเรดิโอเน็ทเวิร์ค ไม่เห็นด้วย

245 นาย บุญปลูก ปุริกรณ์ สถานีวิทยุปลายเสาเรดิโอ 

FM 106.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

246 คุณ สุภาพร วรรณก้อน สถานีวิทยุปูคาเรดิโอ 

FM 99.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

247 พระครูเอียด เทพขาว สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา

แห่งชาติวัดขัน

ประชาสรรค์

ไม่เห็นด้วย

248 คุณ ศิขวาณิชย์ คิดดี สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคน

รักถิ่นอําเภอปง จังหวัด

พะเยา

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

249 นาย พยนต์ เลิศบวรหิรัญ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชน

ตําบลอ้อมใหญ่

ไม่เห็นด้วย

250 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวิทยุพัรสรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

251 คุณ สมชาย สฤษชสมบัติ สถานีวิทยุภาคธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

252 คุณ พิพัฒน์ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

253 นาย พิพัฒน์ ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

254 คุณ มารศรี อุทก สถานีวิทยุมัลติเวฟแอนด์

แม็กซ์เรดิโอนครพนม

ไม่เห็นด้วย

255 คุณ ประสงค์ ทองศรีสกุล สถานีวิทยุมิว เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

256 คุณ ปรีชา พูลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคกี้เรดิโอ fm 

104.75 mhz

ไม่เห็นด้วย

257 นางสาว ธัญานุสร หังเพชร สถานีวิทยุลูกทุ่งไทยบําเหน็จ ไม่เห็นด้วย

258 นาย บุญตัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบ่อ ไม่เห็นด้วย

259 คุณ ภาสกร ดํารงโภวรรณ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย

260 นาย พงษ์ศักดิ์ มีศิลป์ สถานีวิทยุวิชชั่นเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

261 นาย สมบูรณ์ ปิ่นธุรัตน์ สถานีวิทยุศรีเมืองใหม่ FM 

95.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

262 นาง จุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

263 นาย พรชัย จิตติ สถานีวิทยุสบายสเตชั่น 

อุบล FM 89.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

264 คุณ พรวรัชญ์ สุนทวงศ์ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 

102.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

265 คุณ ณีรนุช หิรัญญ์กนก สถานีวิทยุสหกรณ์

การเกษตร สันป่าตอง จํากัด

ไม่เห็นด้วย

266 นาย วุฒิศักดิ์ พรมสําลี สถานีวิทยุสองคอนฟิกเวฟ 

FM 95.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

267 คุณ ชลธี มันตะสูตร สถานีวิทยุสามง่ามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

268 คุณ เซ่ง นากอก สถานีวิทยุสื่อสารมวลชน

คนดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
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269 คุณ ธานินทร์ ภักดีศิริวงษ์ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิ

โอ FM 99 MHz

ไม่เห็นด้วย

270 คุณ ภัธรวดี บังสันเทียะ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิ

โอ FM 99 MHz

ไม่เห็นด้วย

271 นาย อํานาจ พุทธะนพรัตน์ สถานีวิทยุอํานาจเรดิโอ 89 ไม่เห็นด้วย

272 คุณ เกริกเกษม อรุณบุญมาศ สถานีวิทยุอิสานเรดิโอ fm 

96.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

273 นาย เทพ เนตรสว่าง สถานีวิทยุฮอดสัมพันธ์ 

99.25

ไม่เห็นด้วย

274 คุณ มงคล อ้อนอุบล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ คลื่น 

90.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

275 นาย บุญทัน เสียงใส สถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ ไม่เห็นด้วย

276 คุณ สํารวย สีสืบมา สพร5นครราชสีมา สถานี

วิทยุตําบลมะเริง

ไม่เห็นด้วย

277 คุณ เกษมสันต์ ฤทธิ์ตา สมาคมผุ้ประกอบการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์

ไม่เห็นด้วย

278 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคมวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์สุพรรณบุรี

ไม่เห็นด้วย

279 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

280 คุณ สุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

281 คุณ จิดาภา อารีรัตโนบล สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

282 คุณ ชาญวิทย์ ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชน

สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง

ไม่เห็นด้วย

283 นาย ชาญวิทยู ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชน

สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง

ไม่เห็นด้วย

284 นาย ไพวัลย์ คําหาญ สหกรณ์ การเกษตร 

นา เยีย จํากัด

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดมิ เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

285 นาย อําพล พัชรญานนท์ สาธารณะโอท้อป

ไทรโยค

ไม่เห็นด้วย

286 คุณ วิริยะ สุวิชาโน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บรอดแคสท์ ดีไอวาย

ไม่เห็นด้วย

287 คุณ พงศ์กร หาญจิต ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พี.เอส.จี มีเดีย

ไม่เห้นด้วย ขอวิธีเดิม

288 คุณ วารุณีย์ จารุลักขณา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ประสิทธิ์ คาร์ เซ็นเตอร์

ไม่เห็นด้วย

289 คุณ ณัฐรดา ทาจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  

นครพิงค์ล้านนา

ไม่เห็นด้วย

290 คุณ  วุฒินันท์  รัตน โชติ ภิญญา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เจ. บี. เรดิโอ 
ไม่เห็นด้วย

291 นางสาว อภิรดา นิติตุลเกยูร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เทพเนรมิตเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

292 นาง บุปผา พัฒนะพิชัย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เทพมังกรทอง

ไม่เห็นด้วย

293 นาย วินัย สาคร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เมโลเดี่ยน (สถานีวิทยุ FM 

94.50 MHz)

ไม่เห็นด้วย

294 คุณ เรณู นุชนิยม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เรณูพาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

295 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เรดฮอดมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

296 นาง วัชรา เหิมขุนทด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เรดิโอโมดิฟาย

ไม่เห็นด้วย

297 นาย ภราดร เสมาเพชร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เสมาเพชรโฆษณา

ไม่เห็นด้วย

298 คุณ สถิตย์ จําเริญทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอ็กซ์-อาย เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

299 นางสาว ศรีกาย วงค์รักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอ็กซิมมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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300 คุณ โชคดี รัชชะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

301 คุณ ฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี

ไม่เห็นด้วย

302 นางสาว อุไรวรรณ พรมจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ไมค์ทอง 99

ไม่เห็นด้วย

303 นาง วงเดือน สุตัญตั้งใจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ไมค์ทอง 99 สถานีวิทยุ

ดอนยูง-ดงฟ้าห่วน FM 

104.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

304 คุณ กนกพร กุดไธสง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กนกพรมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

305 คุณ วีณา โสพิกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กรี๊ด เวฟ

ไม่เห็นด้วย

306 คุณ ทองคํา บุญอุ้ม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

307 คุณ สุวรรณ สายคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

308 คุณ เจริญพส รวมธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

309 คุณ เทียน แผลงฤทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย พาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

310 นาย ธนาคาร ทองกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ก่อน้อย วิทยุพาณิชย์

ไม่เห็นด้วย

311 คุณ สุรศักดิ์ ดวงดาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กันทลักษ์วิทยุ

ไม่เห็นด้วย

312 นาย กาญธิดาภา ฉิมพลี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กุดข้าวปั้นธุรกิจบันเทิง

ไม่เห็นด้วย

313 นาย ชนธรรม ฉิมพลี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กุดข้าวปั้นธุรกิจบันเทิง

ไม่เห็นด้วย

314 นาย จักรกฤษ เกิดนาน้อย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กู๊ดดรีมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

315 นาง เกศสุรีย์ เสตะจันทน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนเมืองฝาง

ไม่เห็นด้วย

316 นางสาว พัณณ์วรา ทองเกิด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนโคราช เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

317 นาย สนธยา อุปนันท์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนไทยเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

318 คุณ นิธิศ จันกันทะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนชนบทเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

319 คุณ วิริทธิ์พล  หิรัญ รัตน ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนมัก ไมค ์มีเดีย
ไม่เห็นด้วย

320 คุณ อุทัย สุมมาตย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนวังยาวเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

321 นาย วรธิษณ์ ปาติคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คลื่นสบายสไตล์ศีมุงเมือง

ไม่เห็นด้วย

322 นาย คุรุศักดิ์ ประพันธา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คุรุศักดิ์เน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

323 คุณ ณัฐกร จองไพจิตรสกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จอมไพจิตรสกุล

ไม่เห็นด้วย

324 คุณ ณัฎฐชัย ปัญญาทรง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จีเอชพี 

แอดเวอร์ทิชเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

325 นาง จุฑาวัลย์ บัวกลิ่น ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จุฑาวัลย์เสียงเสรี 599

ไม่เห็นด้วย

326 นาย ศักดิ์ชัย พันธ์ชิต ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชนิกานต์จูเนียร์

ไม่เห็นด้วย

327 นางสาว ยุพาพรรณ แสงคําพระ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชมดาวเรดิโอเน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

328 นาย สานนท์ ทองใหม่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชาญกุลเรด็โอ

ไม่เห็นด้วย

329 คุณ สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ชุมแสงเรดิโอกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

330 นาง ปุณณดา คุนมาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซันนี่มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

331 นาง ศิลล์สรร์ ปานสมพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซี.เจ.เอส. กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

332 คุณ ธงศักดิ์ อริยะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซีเคเรดิโอ มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

333 นางสาว สมพร โชกระโทก ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ซีเอสทัวร์

ไม่เห็นด้วย

334 นาย บุญมี มณีงาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดอยหลวงเชียงดาว

ไม่เห็นด้วย

335 นาง วริสา หนูหลํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดี แอน เจ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

336 นาย สมชาย ทิพย์พรชัย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดีเคที มีเดีย 

สถานีวิทยุขุนด่าน

ไม่เห็นด้วย

337 นางสาว หอมหมื่นลี้ นาคมณีนพเก้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดีเจสัมพันธ์

ไม่เห็นด้วย

338 คุณ บังอร ชูติธวัช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดีดีเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

339 นาง ประพิน ฤกษ์อนันต์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ต้นกล้า มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

340 คุณ จํารัส รัตนนาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ตองหนึ่งเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

341 นางสาว นิตยา วิบูลย์วรกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ท่ามะกาเรดิโอสเตชั่น

ไม่เห็นด้วย

342 นาย สนทยา ทิจะยัง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทิจะยังมีเดีย 

FM 95.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

343 คุณ สุทัศน์ ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทุ่งกุลาสตูดิโอ

ไม่เห็นด้วย

344 นาง รอศีอ๊ะ หมานหล๊ะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นกเขาเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

345 คุณ วนจํากัด นครวังยางเรดิโอ 90 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นครวังยางเรดิโอ 

90.50MHz.

ไม่เห็นด้วย

346 นาย มานิต จันทรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นากะชะเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

347 คุณ จรินทร์ เจิมเกาะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

น่านฟ้าย่าโม

ไม่เห็นด้วย

348 คุณ พรสิทธิ์ พิทยะคําวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

น้ําโสมเรดิโอ2012

ไม่เห็นด้วย

349 นาย อนุชิต แก้วสนิท ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บ้านเฮาเรดิโอ ยโสธร 

(สถานีวิทยุกระจายเสียง

บ้านเฮาเรดิโอ FM 106.25

 MHz)

ไม่เห็นด้วย

350 คุณ ธวัช ไชยวงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บีซรเอ็มมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

351 นาย สุพัตร วรรณธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บุญทวี เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

352 คุณ อารย์ สิมสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ผาขาวเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

353 นาย ภูมินทร์ วงค์ภูธร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พี.พี.พี.เจริญทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

354 คุณ รังสรรค์ พงศ์พีรภัทร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พีรเวช

ไม่เห็นด้วย

355 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฟรีด้อมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

356 คุณ ชาญชัย อินททูล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฟ้าใหญ่ พัฒนาเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

357 คุณ เยาวลักษณ์ พรหมขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ภูริชญา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

358 คุณ มาลี ศรีจันทร์อ่อน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มาลีเรดิโอ 2017

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

359 นาย ณรงค์ชัย จักษุอภิรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มาสเตอร์เรดิโอ 

FM 100.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

360 คุณ สมนึก วรวงศ์วัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มิตรสัมพันธ์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

361 นาย อํานาจ จันทร์คง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ยอดชายเรดิโอเรคคอร์ด

(2012)

ไม่เห็นด้วย

362 คุณ สัมพันธ์ เจียงวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ยาใจ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

363 นาย บัญชา มูลสาร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

รักพงษ์เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

364 นาย สุนันท์ อยู่ดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

รักยิ้มเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

365 คุณ ประยูร วรวงศ์วัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วังตะวัน เรดิโอ และ

สมาคมวิชาชีพวิทยุ

โทรทัศน์ภาคประชาชน

ไม่เห็นด้วย

366 นางสาว หนึ่งฤทัย เพ็ชรรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วันเอฟเอ็ม

ไม่เห็นด้วย

367 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุคนอมก๋อย

ไม่เห็นด้วย

368 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุคนอมก๋อย

ไม่เห็นด้วย

369 นาย เจริญ เหรียญทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุท้องถิ่นฉะเชิงเทรา

ไม่เห็นด้วย

370 นาง เสงี่ยม สังขฮวด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุทุ่งพลับพลา

ไม่เห็นด้วย

371 นาย ชม สุขสบาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุทุ่งพลับพลา

ไม่เห็นด้วย

372 นาย มาโนช อินทรสภาพร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วีวารา เจริญทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

373 คุณ ทองพูล  ศรีบุญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศรีบุญทรัพย์ไพศาล

ไม่เห็นด้วย

374 คุณ ดวงตา เพ็งลุย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศรีสรรเพชร เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

375 คุณ วีระพงค์ พลอาสา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศรีสะเกษวิทยุการท่องเที่ยว

ไม่เห็นด้วย

376 คุณ เสมอ เดชะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ส.ทวีโชค

ไม่เห็นด้วย

377 คุณ อาทิตย์ อาษาขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สตาร์เอฟเอ็ม

ไม่เห็นด้วย

378 นาย สงัด สระสูงเนิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สระสูงเนิน

ไม่เห็นด้วย

379 นาย อนันต์ สัจธรรม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สัจธรรมเจริญทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

380 คุณ เจม สายปัญญา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สายปัญญาเรคคอร์ดแอนด์

สตูดิโอ

ไม่เห็นด้วย

381 คุณ พวันนา สุธน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สาวส่าโปรโมชั่น แอนด์

เรคคอร์ด

ไม่เห็นด้วย

382 คุณ ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สิบตระกูล เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

383 คุณ นวลจันทร์ หงษ์สูง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สิริมงคลบ้านและสวน

ไม่เห็นด้วย

384 คุณ องค์อาจ แก้วดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สี่เผ่าเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

385 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สุจิตราเจพีมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

386 นาย สุทิน ฉัตรไพบูลย์ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด 

สุทินวาไรตี้

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

387 นางสาว พลิ้ม ศรีบ้านโนน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ห้วยโป่ง แอนด์เบาะแส 

เซอร์วิส เรดิโอ (88.00)

ไม่เห็นด้วย

388 นาย เชิดชัย เสตะจันทน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ห้าห้าเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

389 คุณ อรัญชัย โบราณรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อรัญชัย เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

390 คุณ ไพรัตน์ กาญจนเสน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อวยพรทรัพย์รุ่งเรือง

ไม่เห็นด้วย

391 นาง อุลัยวรรณ บุญไพโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อุลัยวรรณบีพีอาร์

ไม่เห็นด้วย

392 คุณ ชยุต สมัครไทย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฮิตมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

393 นาย ธนพล กัณฑสังข์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฮิวแมนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

394 นางสาว ไกรศรี ค้าแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 102 แม่

สาย มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

395 นาย มงคล บุญเลิศ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกษตร

ผสมผสานบ้านทุ่งบรอด

คาสท์ สถานีวิทยุ กรีนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

396 นาย อนันต์ เสือน้อย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เซอร์วิส

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

397 นาย เกรียงศักดิ์ นวลละออ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพาเวอร์

เอฟเอ็มเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

398 คุณ สาวิตรี สีนาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพื่อน

ใจเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

399 นาย ธีรศักดิ์ เสียงดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสียงดี 

โปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย

400 นาย อํานาจ วุฒิวงค์คํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น

แอนด์เอ็น เรดิโอ มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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401 นาย ถาวร เดชอุดม ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น-จอย

 มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

402 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอฟเอ็ม

สุราษฎร์ธานี

ไม่เห็นด้วย

403 คุณ สุเชษฐ์ คําลือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.พี.

เอ็น วาไรตี้ มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

404 นาย อาวรณ์ อาจหาญ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เออาร์เจ

กรุ๊ปมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

405 นาย กิตติพนธ์ ท้าวคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แฟมีลี่ 

มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

406 คุณ สุรศักดิ๋ ตื้อนวล ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่นะเรดี

โอ

ไม่เห็นด้วย

407 นาย อนุรักษ์ กิจวิถี ห้างหุ้นส่วนจํากัด แฮป

ปี้แฟมิลี่เรดิโอ มีเดีย แอนด์ 

เซอร์วิส

ไม่เห็นด้วย

408 นาย สมบัติ วันฟั่น ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชค

สมบัติ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

409 นาย เจษฎา ยศประดับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด โฟกัส 

มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

410 นางสาว พิศลยา บัวแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด โสรยา

เฟอร์ติไลเซอร์

ไม่เห็นด้วย

411 นาย สมภาศ ไฝ่ฝัน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ใฝ่ฝัน

สตูดิโอ

ไม่เห็นด้วย

412 คุณ ปาณิศรา จุนทวิเทศ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไตรภูมิ

เอ็นเตอร์เทนเม้นต์

ไม่เห็นด้วย

413 นาง อรวัน วงหา ห้างหุ้นส่วนจํากัด กําปั้น

อินเตอร์

ไม่เห็นด้วย

414 นางสาว ดวงดาว เอี่ยมสกุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิ๊ก 915 ไม่เห็นด้วย

415 นาย ณัฐพล พระกระนวน ห้างหุ้นส่วนจํากัด คนจัง ไม่เห็นด้วย

416 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธิ์วงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คนรักษ์

ดิน สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน 

FM 89.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

417 คุณ สุเทพ เม้าสง่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จอมสุรางค์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

418 นาง บุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

จันทนะสุคนธ์

ไม่เห็นด้วย

419 คุณ พินิศจัย พรหมเทพ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดับเบิ้ล กาย มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

420 นาย เกรียงไกร นาคสุด ห้างหุ้นส่วนจํากัด ถาวร

เกรียงไกรคูณทรัพย์ (สถานี

วิทยุท้องถิ่นตําบลห้วย)

ไม่เห็นด้วย

421 นาย สรศิษฎ์ ศรีกลิ่นดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทองพันชั่ง อาร์ท

ไม่เห็นด้วย

422 นาย ทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

423 นางสาว อนัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

424 นาย กิตติพงค์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

425 นางสาว สมพร กาวี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นักบุญเขา fm94.75

ไม่เห็นด้วย

426 คุณ ยุพิน จันทร์ชุย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นักบุญขุนเขา

ไม่เห็นด้วย

427 คุณ เจษฎา คามพินิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นักบุญขุนเขา

ไม่เห็นด้วย

428 คุณ พัทธดลย์ คําพิลา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นันท์นภัส 93

ไม่เห็นด้วย

429 คุณ สมชาย ทองสุข ห้างหุ้นส่วนจํากัด บําเหน็จ

ไทยเจริญ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

430 นาย ปัญญา สิงห์นัน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ปัญญาโปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย

431 คุณ พินิจ ดูขาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ฝางชนูเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

432 คุณ พงค์กร หาญจิต ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พี.เอส.จี มีเดีย

ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน ขอใช้วิธีเดิม

433 นาง ดาวิน นิติตุลเกยูร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พืชผักและผลไม้

ไม่เห็นด้วย

434 คุณ บุญพงศ์ ทาแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด มวลชน

คนแม่ริม

ไม่เห็นด้วย

435 คุณ รังสรรค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด มวลชน

สัมพันธ์ ปากช่อง

ไม่เห็นด้วย

436 นางสาว สาคร คณารีย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ล้านนา

อินเตอร์

ไม่เห็นด้วย

437 คุณ ประภาศรี มูลลี ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลิลลี่ เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

438 คุณ ปริญญา ศริิวงศ์มงคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ลีลาลําปาง สตูดิโอ แอนด์

แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ไม่เห็นด้วย

439 คุณ อุดร ขจรพบ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ลูกทุ่งบ้านดอนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

440 นาย จรัญ รัตนโชติภิญญา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย

441 นาง วาสนา สีดาชาติ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วาสนามีทรัพย์

ไม่เห็นด้วย

442 คุณ จุลเจือ วรครบุรี ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิทยุครบุรี ไม่เห็นด้วย

443 คุณ ธนพัฒน์ บุญชูวงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิภาวดี

ซิตี้เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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444 นาง สุดารัตน์ อนันทวรรณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.สุดา

รัตน์ ก่อสร้าง สถานีวิทยุ

เสียงจากสุวรรณภูมิ 

88.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

445 นาย สมปอง เชื้อชม ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมรัศ 

เซอร์วิส

ไม่เห็นด้วย

446 นาย ปฏิพันธ์ จันต๊ะนาเขต ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมาย 

มีเดีย เรดิโอ สเตชั่น กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

447 คุณ สรรค์ สามกองาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สร้างสรรค์ มีเดีย เฮาส์

เห็นด้วย

448 คุณ เกษมศรี สุภาอินทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สัมมาเวฟ

ไม่เห็นด้วย

449 นาย สุกิจ โกเศส ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สายกิจรุ่งโรจน์

ไม่เห็นด้วย

450 คุณ ภูษณิศา รัตนพล ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณ

คูหาเรดิโอ 2012

ไม่เห็นด้วย

451 นาง วารียา อับดุล ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิสร๊อพ ไม่เห็นด้วย

452 นางสาว ทิพวัลย์ เริ่มพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

 หนองสระ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

453 คุณ วิทยา บุญมาก ห้างหุ้นส่วนจํากัด

กู้ภัยเชียงดาว

ไม่เห็นด้วย

454 คุณ ไสว ฤทธิพิษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ช่องแมววิทยุ

ไม่เห็นด้วย

455 คุณ อุทัย กันธา ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ต้นเงินล้านนา

ไม่เห็นด้วย

456 คุณ เปรมฤดี ทาระพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ท็อปทีมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

457 คุณ กิตติภพ สายสนอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด

บี.บี.เอฟเอ็ม

ไม่เห็นด้วย

458 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

มิตรเมืองลุง99มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม
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459 คุณ นิตยา นาคอินทร์แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ยูสไมล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

460 คุณ สามารถ ทองสว่าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด

รักดอยเต่า

ไม่เห็นด้วย

461 คุณ ชูชาติ อุทัยชิต ห้างหุ้นส่วนจํากัด

ศิลาออนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

462 คุณ นวรัตน์ อารีสรรค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด

สตูดิโอเฮ้าส์พิมาย

ไม่เห็นด้วย

463 คุณ พรชิภา วิชันดิษฐ ไม่เห็นด้วย

464 คุณ เบญญาภา มณีคุณ ไม่เห็นด้วย

465 คุณ ขวัญสอน แพน้อย ไม่เห็นด้วย

466 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย์ ไม่เห็นด้วย

467 คุณ ทินรัตน์ ศุภผลกุลนันทร์ ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน

468 คุณ อรุณพร เจือละออ ไม่เห็นด้วยและคัดค้าน

469 คุณ วัธนา ขวัญเดช ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน

470 คุณ ศรัญญา วิบูลกิจ ไม่เห็นด้วยและคัดค้าน

471 คุณ สาวิตรี นพสุวรรณ ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน

472 คุณ สมใจ นวลแก้ว ไม่เห็นด้วย

473 คุณ วรรณา แก้วมณี ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน

474 คุณ ทวิชา เครื่องกําแหง ไม่เห็นด้วย

475 คุณ วรภพ อินยา ไม่เห็นด้วย

476 คุณ สุรพันธุ์ อินโอภาส ไม่เห็นด้วย

477 คุณ รุจน์ เกี๋ยงทํามา ไม่เห็นด้วย

478 คุณ สง่า อินยา ไม่เห็นด้วย

479 คุณ กัญญาณัฐ อินยา ไม่เห็นด้วย

480 คุณ สุนทร จาํรัส ไม่เห็นด้วย

481 คุณ รัชดาพร พรพา ไม่เห็นด้วย

482 คุณ ปฏิกร พินิจกุล ไม่เห็นด้วย

483 นาย สนม ภู่ระหงษ์ ไม่เห็นด้วย

484 นาง บัวเขียว สมควร ไม่เห็นด้วย

485 คุณ กัมปนาท ภูมิลํานันท์ ไม่เห็นด้วย

486 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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487 คุณ เสกสิทธิ์ คําบาง ไม่เห็นด้วย

488 คุณ ณัฏฐินี แสนคํา ไม่เห็นด้วย

489 นาง นวลจันทร์ ศรีสุข ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

75 โปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย

490 คุณ คนึง เปรมสมบัติ ไฟว์สตาร์เว็ป เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

491 คุณ ประจักษ์ ติยะวงค์ สถานีวิทยุ ฅนแม่ฮ่องสอน 

FM 89.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

492 นาง กาญจนา คงยอด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คลื่นฮิต ท็อปไทย สถานี

วิทยุ กรีนเวฟเรดิโอ FM 

101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

493 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 

92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

494 คุณ อพัชชา ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ ไม่เห็นด้วย

495 นางสาว มาลินี อภิรักษ์ธามภากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู106.75

 MHz

ไม่เห็นด้วย

496 นาย อภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุธุรกิจบุ่งเรดิโอ 

90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

497 นาง อําภา โพธิ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

498 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

499 นาย ประกฤต ภู่พิสิฐ สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

500 นาย อนิรุทธ์ ทุลไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียงลิ้งค์

ไทยแลนด์

ไม่เห็นด้วย

501 นาย ภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz ไม่เห็นด้วย

502 นาย กร กือใจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสนยา

วิชัย อิเลคทริค

ไม่เห็นด้วย

503 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย์ สถานีวิทยุ พี.ดี บรอดแค

สติ้ง เชียงใหม่

ไม่เห็นด้วย

504 นาย นิพันธ์ ทิพย์แก้ว สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

505 นาย รัตน์ติกรณ์ เวชสุคํา สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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506 นาย สตญา สินธุสัย สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

507 คุณ ไพโรจน์ เงอเลอะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

โรจนศิลป์ มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

508 คุณ เที่ยง โพธิ์ชืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 ไม่เห็นด้วย

509 นาย อรุณชัย พุมเสน นักจัดรายการวิทยุ ไม่เห็นด้วย

510 นางสาว เอื้อมเดือน สมานมิตร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เสียงจะนะ

ไม่เห็นด้วย

511 นางสาว สุขนิตย์ วิทยาภิรักษ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 

92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

512 นาย พลเดช คงยอด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คลื่นฮิตท๊อปไทย จํากัด 

สถานีวิทยุกรีนเวฟ fm 

101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

513 คุณ ไวพจน์ อ่อยปุย ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

514 นาง สุชาดา แสงวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

515 นาย สมปอง ทองดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

516 นาง นวลจันทร์ มูลมณี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นาทามเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

517 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัทแสนสุขวิชั่น จํากัด ไม่เห็นด้วย

518 คุณ ลัดดา พลบุตร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทุ่งสามแท่ง เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

519 คุณ ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

520 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรม

อีสาน

ไม่เห็นด้วย

521 นาย วิชัย เฉลิมรําพึงวงษ์ สถานีวิทยุเอฟเอ็มบ้านหัว

นา 90.25

ไม่เห็นด้วย

522 คุณ ประกาศิต พวงนาค ห้างหุ้นส่วนจํากัด

พรหมศิลป์

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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523 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวิทยุบ้านผือ ไม่เห็นด้วย

524 นาย ชัยสิทธิ์ ไชยมา สถานีวิทยุแมสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

525 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เพ็งอิ่ม สถานีวิทยุซันนี่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

526 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุโมเดิร์นเวฟ 

สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

527 นาย วิวัฒน์ หนูมาก สถานีวิทยุกระจายเสียง

ชุมชนสวนป่าห้วยพูด

ไม่เห็นด้วย

528 นางสาว นิพิชฌพ์พร เป็นสบาย โครงการรักษ์ไทย ไม่เห็นด้วย

529 นาง อภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย

530 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 

96.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

531 นาย อํานวย กุคํารักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

532 นาย กิตติพงษ์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ บรอด

คาสท์

ไม่เห็นด้วย

533 นาย ทรงศักดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

534 นาย สุชาติ ระกํา วิทยุคนเกษตร ไม่เห็นด้วย

535 คุณ สมใจ ซําฮกตัน สถานีวิทยุคนรัก ปทุมและ

สถานีวิทยุรวมพลคนข่าว

ชาวอยุธยา

ไม่เห็นด้วย

536 นางสาว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษัท บ้านสุขภาพดี

เรดิโอ จํากัด 90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

537 นาย ดวงจันทร์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจํากัด พาชื่น

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

538 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวิทยุอําเภอโคกสําโรง ไม่เห็นด้วย

539 นาง ทองจันทร์ สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

540 นาง อินทร์ปอน สาระคํา กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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541 นาย สมร สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

542 คุณ อุไร อินทร์เดน บริษัท ไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน)

ไม่เห็นด้วย

543 คุณ รําไพ นุกาดรัมย์ ไม่เห็นด้วย

544 นาย ณรงค์ วันยงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พิทักษ์ เอ็นจอย

ไม่เห็นด้วย

545 นางสาว กิ่งดาว บํารุงชาติ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นคร

กาหลงธุรกิจโฆษณา

ไม่เห็นด้วย

546 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ์ สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

547 นางสาว วิชัชุฎา วิชาเถิน สถานีวิทยุประชาชนแม่ตืน

ศรีวิชัย สถานีวิทยุคนรักษ์

ดอย

ไม่เห็นด้วย

548 คุณ วริทธิ์ ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ ไม่เห็นด้วย

549 นาย วิทยา ใจสอาด ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินทร์บุรี

 มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

550 คุณ เอนก แก้วมาลา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เม็งกาโตเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

551 นาย อุดม เสิดผาด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนคําพอง

ไม่เห็นด้วย

552 นางสาว อณัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

553 นาย ประทีป ทัศนียาภรณ์ สถานีวิทยุก้าวหน้าเรดิโอ 

96.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

554 นาย ประไพ ไกรษี สถานีวิทยุรวมใจไทยน้ํา

เกลียง 103.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

555 นาย จิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ดีเจ สถานีคนเมืองล้านนา ไม่เห็นด้วย

556 คุณ อธิชา ปันโน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อธิชาเรดิโอ แอนด์ ทราเวล

ไม่เห็นด้วย

557 นาง ธัญาลัย ชูเลิศ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทุ่งเศรษฐี แอ๊ดเวอไทซิ่ง

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

558 นาย มานิต จันทธรณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อิสานมวลชน

ไม่เห็นด้วย

559 นาง พัชรินทร์ แก้วมาลา 17 หมู่ 4 ต.ป่าตาล อ.ขุน

ตาล จ.เชียงราย 57340

ไม่เห็นด้วย

560 นาย อุทิศ บุตรธรรมศา สถานีวิทยุคนเกษตรกร ไม่เห็นด้วย

561 นาย ณัฐพล ทับทอง คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์ 

สารพันข่าวสาร บริการ

ชุมชน FM 95.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

562 นาย เทพมาตรี พวงจําปา สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย

กันทรารมย์

ไม่เห็นด้วย

563 นาย วิชิต กันสาย สถานีวิทยุคนหญ้าปล้อง ไม่เห็นด้วย

564 คุณ รัตนา จีอาทิตย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงรัตน์

 มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

565 นาย สุวิทย์ ทองบ่อ สถานนีวิทยุคนก้าวหน้า ไม่เห็นด้วย

566 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกุล กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไม่เห็นด้วย

567 นาย สวรรค์ปวีร์ วงศ์หลวง สถานีวิทยุรวมใจไทยพยุห์ ไม่เห็นด้วย

568 นาย ไหม ยืนยง สถานีวิทยุบ้านโนนลาน ไม่เห็นด้วย

569 นาง พัทธนันท์ ศิลาชัย สถานีวิทยุวิอาร์

สปอต เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

570 นาย พิเชฏฐ์ อุทธัง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แม่แตง

มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

571 นางสาว รัตนาภรณ์ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตรกร 

106.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

572 นาง รวิรรณ์ ศิริเลิศวิมล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ศักดิ์ชาย เรดิโอ สเตชั่น

ไม่เห็นด้วย

573 นาย สรวง รติกรธนประยูร ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

รติกรเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

574 นางสาว หทัยทิพย์ งามอยู่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ไรไซต์เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

575 นางสาว รัตติกาล แก้วบุญมี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทีอาร์เอมีเดียเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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576 นาย วิชญะ พวงทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจบี เอ็น

จิเนียริ่ง ซีสเต็มและ ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด สานสัมพันธ์ 

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

577 นาย ดิณห์ วัฒนพิทักษ์กุล สถานีวิทยุลูกทุ่งไทบําเหน็จ ไม่เห็นด้วย

578 นาย วรุต พูลภูงา ร้านกิ๊ฟโมบาย ไม่เห็นด้วย

579 นางสาว ณัฐหทัย พูลภูงา ร้านกิ๊ฟโมบายท่าตูม ไม่เห็นด้วย

580 นางสาว สุริฎรัตน์ จันทร์แดง ร้านกิ๊ฟโมบาย ไม่เห็นด้วย

581 นางสาว ทองแดง เสาร์ทอง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย

582 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

583 นาย คําปอน แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

584 นาง ชญาณนันท์ จันทร์เพชร นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

585 นาง นงรักษณ์ บุญศรี 60 หมู่ 2 ตําบลหนองฮี 

อําเภอหนองฮี จังหวัด

ร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย

586 นาง รักชาติ แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

587 นาย ประมวล บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

588 นาย ประสิทธิ์ ธานีรัตน์ สถานีวิทยุเอ็นเคเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

589 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นครราชสีมาทาวเวอร์ จํากัด

ไม่เห็นด้วย

590 นาย สมอาจ แย้มจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 

106.00 อ.คง 

จ.นครราชสีมา

ไม่เห็นด้วย

591 นาง ปานิธสา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพัฒนาและ

ส่งเสริมชุมชน มิตรภาพเรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

592 นาย เกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเก่า FM87.75 ไม่เห็นด้วย

593 นาย นิโรธ โชค บริษัท อันดามัน 

เพาเวอร์ แมส จํากัด

ไม่เห็นด้วย
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594 คุณ อําพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ 

FM 100.75 Mhz

ไม่เห็นด้วย

595 นางสาว กนพร กุดไธสง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

กนกพร มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

596 นาย ถนอม บุญเพ็ชร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

บ้านน้อยมีเดีย

ไม่เห็นด้วย

597 คุณ วันดี จํานงค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

อารียะธุรกิจบันเทิง

ไม่เห็นด้วย

598 นาย ยอดชาย อิทบุษย์ สถานีวิทยุThe FM 104.25

 MHz

ไม่เห็นด้วย

599 นาย ประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสเอส

เรดิโอ 106.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

600 คุณ อําไพ อุทัยมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อําไพเรดิ

โอ fm 90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

601 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ สถานีวิทยุเชียงใหม่

เมืองงาม

ไม่เห็นด้วย

602 นาง เฉลี่ยว สายจันทร์ สมาคมสื่อสารมวลชน

สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความ

มั่นคง สาขา อําเภอ ด่าน

ขุนทด

ไม่เห็นด้วย

603 นาย กรวิชญ์ มีเดช FM 90.0 เพชรบูรณ์ ไม่เห็นด้วย

604 นาย เผย กั้วมาลา วิทยุมวลชนคนโนนดินแดง ไม่เห็นด้วย

605 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

606 นาย กิตติพนธิ์ ท้าวคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด แฟมิลี่ 

มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

607 นาย ชม เทพสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนบ้านเฮาเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

608 นาง หนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร์ สถานีวิทยุคนเมืองงาม ไม่เห็นด้วย

609 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค์ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม 

103.5 MHz

ไม่เห็นด้วย
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610 นาย กันต์พลน์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พาชื่นเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

611 นางสาว พรพิมล วิรุฬรัตน์ สถานีวิทยุ รินคํา เรดิโอ 

99.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

612 นาย นิรันดร์ กิติราช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนพอเพียง เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

613 นาย คําฝั่น วรรณสินธ์ สถานีวิทยุชุมชนคนรัก

เมืองอาจ

ไม่เห็นด้วย

614 นาย ชมภู่ คําลอย ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมชาย

เรดิโอแอนด์มาเก็ตติ้ง

ไม่เห็นด้วย

615 นาย ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ บริษัท คารืมอนาทกข์

อินเตอร์เทรด จํากัด

ไม่เห็นด้วย

616 นาย อุดม กันต้ะ ราชพฤกษ์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

617 นาย เกียรติศักดิ์ ใจตรง กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

618 นาย บุญมา สุตะคาน กลุ่มประกอบการวิทยุ

ภูมิภาค

ไม่เห็นด้วย

619 นาย พิสิษฐ์ เวียงสมศรี สถานีวิทยุศรีธานีแฮปปี้เรดิ

โอ 91.75

ไม่เห็นด้วย

620 นางสาว สิริลักษณ์ บุญประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล ไม่เห็นด้วย

621 นาย สุชาติ พรหมธีรเดช ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทรน้อย 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

622 นางสาว ยุพิน ยอดรักษ์ ร้านยื่งยง 2021 ไม่เห็นด้วย

623 นาย บุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ 

FM106.50

ไม่เห็นด้วย

624 นาง เลิศลักษณ์ ใบคํา อบต. ขนุน ไม่เห็นด้วย

625 นาย ชัยณรงค์ องอาจ ร้านกินลมชมทุ่ง ไม่เห็นด้วย

626 นาย พินิจ ภูขาว ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฝางชนู

เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

627 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย 

สถานีวิทยุแฮปปี้เวฟมีเดีย 

FM 93.00 MHz 

สุราษฏ์ธานี

ไม่เห็นด้วย

628 นาย ณัฐพงษ์ ลินลาด ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

โชคพิชิต 2008

ไม่เห็นด้วย

629 นาย พีรธัช คณะรัฐ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-

โทรทัศน์ ภาคประชาชน

ไม่เห็นด้วย

630 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคกี้ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

631 นาย ชํานาญ พูลฉนวน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลูกทุ่ง

ร้อยเปอร์เซ็นต์

ไม่เห็นด้วย

632 นาย ชัชวาลย์ เอียกานา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

โปโลพุทไธสง

ไม่เห็นด้วย

633 นาย ทัศนะ เจือจาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ท๊อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก

ไม่เห็นด้วย

634 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดไทรน้อย

เรดิโอ เอ้นเตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

635 คุณ สรดิษฎ์ ศรีกลิ่นดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ทองพันช่าง มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

636 นาย ภราดร จารุพันธ์ มูลนิธิโรงเรียนพะตงวิทยา

มูลนิธิ

ไม่เห็นด้วย

637 นาย ปัณณพัฒน์ บวรเมธาธนพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ปัณณพัฒน์

ไม่เห็นด้วย

638 นาง ประนอม วรรณสินธ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

คนรักเมืองอาจ สถานีวิทยุ 

คนรักเมืองอาจ 106.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

639 นาย บุญปลื้ม หาญณรงค์ สถานีวิทยุทุ่งเลี่ยมเรดิโอ 

FM 89.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

640 นาง รุ้งทอง กอกวังใน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

น่านอัพเดท

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

45



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

641 นางสาว ฐาณิศร์ ถิระสาโรช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ลําปางมีเดีย 

คลื่น 102.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

642 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิจิตรศิลปปักธงชัย 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ปักธงชัย 888

ไม่เห็นด้วย

643 นาง อรพันธ์ คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สํานักงานหมอลําหนุ่ง

อีสานธุรกิจบรรเทิง

ไม่เห็นด้วย

644 นาย บุญเรือง คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สาํนักงานหมอลําหนุ่ง

อีสานธุรกิจบรรเทิง

ไม่เห็นด้วย

645 คุณ ชาญวิทย์ สนธิเจริญ ไม่เห็นด้วย

646 คุณ วายุภัค คําจันทร์ สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู่ 

96.50

ไม่เห็นด้วย

647 นาง สุรรัตน์ บุญประสาร สถานีวิทยุสมูทคิต ไม่เห็นด้วย

648 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวิทยุออลสไตล์

สเตชั่น 103.0 MHz 

รหัสสถานี 12520261

ไม่เห็นด้วย

649 นาย สุรสิทธิ สวิญญาณกทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชน

ไม่เห็นด้วย

650 คุณ ณัฐวดี ทวีทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัด

สุราษฎร์สินทรัพย์ธุรกิจ

ไม่เห็นด้วย

651 คุณ อุไร อิกษรวรรณ ไม่เห็นด้วย

652 นาง อ่อนอรุณ สุรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดับเบิ้ลกาย มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

653 คุณ อุทัย สุรัตน์ ไม่เห็นด้วย

654 นาย ชาตรี ภาคสําโรง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สะแกราชสัมพันธ์มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

655 นางสาว นันริฌาญ์ ภักดี ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เกษตรสินสีมา

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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656 นางสาว พัณญ์มิตา พุ่มธนานพรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

สวีทเวฟ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

657 นาย รัตนจรินทร์ จิตตนา สถานีวิทยุ FM 104 เชียง

คํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

658 นางสาว นันท์ณภัสร์ โพธิ์กลิ่น สถานีวิทยุทุ่งสวรรค์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

659 นาย มยุราช บุตรธรรมา สถานีวิทยุคนเกษตร 98.25

 MHz

ไม่เห็นด้วย

660 นาง บูรณ์ภาคย์ ภูมิโภคพัฒน์ สถานีวิทยุมิตรภาพกูยลาว 

FM 88.75 MHz 

อ.ห้วยทับทัน

ไม่เห็นด้วย

661 นาย เสน่ห์ แสนคํา สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย FM 

96.25 MHz 

อ.ราษีไศล

ไม่เห็นด้วย

662 นาย อุดร วิเศษชาติ สถานีวิทยุเพื่อนเกษตร FM

 91.25 MHz 

อ.ห้วยทับทัน

ไม่เห็นด้วย

663 นาย นิรันดร์ ถาวรรุ่งกิจ สถานีวิทยุกู้ภัยเชียงดาว 

(หจก.กู้ภัยเชียงดาว)

ไม่เห็นด้วย

664 นาย เนตร ขันคํา ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

มหาเฮง โปรโมชั่น

ไม่เห็นด้วย

665 นาง บังอร  ชูติธวัช ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ดีดี เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

666 นาย พันธมิตร สุนี สถานีวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

667 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 24

 เรดิโอ (สถานีวิทยุคนราก

หญ้า เชียงราย)

ไม่เห็นด้วย

668 นาย เอกชัย เทียมสีฟ้า สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

669 นาง รอฝีอ๊ะ  หมานหล๊ะ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

นกเขา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

670 นาย นคร พันประสิทธิ์ พญาแลเรดิโอ fm 100.75

 MHz

ไม่เห็นด้วย

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
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คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

671 นาย สมศรี คําคูณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เรดิโอ 

โคราช 7 รหัสสถานี 

05520128

ไม่เห็นด้วย

672 นาย สมควร ราษี สถานีวิทยุ SUNSHINE 

RADIO FM.100 MHz

ไม่เห็นด้วย

673 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวิทยุ

เมืองหมอแคนแก่นนคร

ไม่เห็นด้วย

674 นางสาว สุปิยา เชียงมา สถานีวิทยุ fm 104 

เชียงคํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

675 คุณ อันธิกา สหปรีชา สถานีวิทยุ fm 104 

เชียงคํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

676 นาย บุญเรือง วงศ์ใหญ่ สถานีวิทยุ fm 104 

เชียงคํา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

677 ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัช

รินทร์เรดิโอ 98.25 MHz

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

พัชรินทร์เรดิโอ 98.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

678 นาง วยุรี แหลมหลัก ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

แม่โจ้เรดิโอมีเดียกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย (คัดค้าน)

679 คุณ พิมพ์พรรณ ปัญญาตาวงค์ เทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง เห็นด้วย เพราะมีการลงนามผู้ชนะการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศ รายชื่อผู้

ชนะการประมูลให้ทราบอย่างทั่วถึง มีคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

 และกําหนดวันเวลาแล้วเสร็จชัดเจน การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีการ

กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ และมีหนังสือแจ้งชําระ สําหรับผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นขั้นตอน 

และชัดเจน การแจ้งใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง มีรายละเอียดชัดเจน อ่าน เข้าใจง่าย 

ครอบคลุม และการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

 

680 คณุ สราวุฒิ ปัญยาง กลุ่มคนศึกษาจังหวัดสุโขทัย เห็นด้วย

681 คุณ สุริยนต์ ตั้งขันติธรรม บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จํากัด เห็นด้วย

682 คุณ วีรชาติ บริษัท สันติภาพมีเดีย 

จํากัด ทีวีอีสานบ้านเฮา

เห็นด้วย

        สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

        เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
คํานําหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน หมวด ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๑๘ - ข้อ ๒๑) ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

683 คุณ โชคชัย รินชะ บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน)

เห็นด้วย

684 คุณ วสุรมย์ สุริยะวงศ์ ประชาชน เห็นด้วย

685 คุณ วาสนา ทรัพย์ธํารงค์ ประชาชน เห็นด้วย

686 คุณ ไพบูลณ์ ย้อยหยด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

เห็นด้วย

687 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย์ มส. เห็นด้วย

688 คุณ สุรเดช ร่มศรี วิทยุศึกษาและวัฒนธรรม 

FM91MHZ. (วิทยุ

เทคโนโลยีร้อยเอ็ด)

เห็นด้วย

689 คุณ สมนึก เดวีเลาะ วิทยุศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

เห็นด้วย

690 คุณ ขจรศักดิ์ จิตหาญ สถานีวิทยุกระจายเสียง934 เห็นด้วย

691 คุณ เสน่ห์ บุญแก้ว สถานีวิทยุบ้านผือเรดิโอ 

94.75

เห็นด้วย

692 คุณ สมพงษ์  อินทร์ มา สือรักอุทัย เห็นด้วย

693 คุณ รัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

เพิ่มทรัพย์ 107 สถานีวิทยุ

บ้านสันทรายใหม่ Pink 

Radio

เห็นด้วย

694 คุณ กฤษฎา ลิมปพัทธ์ เห็นด้วย

695 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ เห็นด้วย

        สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายและออกประกาศ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

45



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 คุณ วารุณีย์ จารุลักขณา หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ประสิทธ์ิ คาร์ เซ็นเตอร์ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการ เพือ่จะได้มีอาชีพ

การท างาน การกระท าเช่นนี้บง่บอกถงึความไม่มั่นคงของคนท างานอาชีพวิทยุ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

2 คุณ สุรีย์ เชื้อบญุมี ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย ควรมีระยะเวลา พจิารณาอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีใ่นช่วงระยะเวลา 

90-120 วัน

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

3 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สมาคมกจิการวิทยุกระจายเสียงท้องถิน่อบุลราชธานี ไม่เหน็ด้วย, ไม่ควรด าเนินการอะไรในตอนนี้ กสทช .ก าลังซ้ าเติมประเทศในช่วงเกดิ

วิกฤตโดยอา้ง พรบ.หรือ แผนแม่บท จบัผู้ทดลองเปน็ตัวประกนั

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

4 คุณ พงษพ์นุธ์ กมุหาชัย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงรายเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย เนื่องจาก ขอ้ 23 เร่ืองการโอนสิทธิการประกอบกจิการควรก าหนดให้

ชัดเจนในกรณีที่ไม่สามารถประกอบกจิการต่อได้ ควรสามารถโอนกจิการได้ 

ในลักษณะใดบา้ง เช่นดูจากงบการเงินที่มีสภาวะขาดทุนไปต่อไม่ไหว

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตมีการร่างประกาศหลักเกณฑ์ไว้เปน็การเฉพาะแล้ว 

ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความซ้ าซ้อนใน

การบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

5 คุณ สุริยนต์ ต้ังขนัติธรรม บริษทั ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากดั ไม่เหน็ด้วย และมีความเหน็ว่า ควรเพิม่เติมหลักเกณฑ์การเปล่ียนโอนสิทธิของ

ใบอนุญาต โดยก าหนดขอบเขตใหช้ัดเจน เช่น การถา่ยโอนสิทธิเนื่องจากเปล่ียนแปลง

หุน้ในส่วนของเจา้ของ การมอบสิทธ์ิใหก้บัทายาท

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตมีการร่างประกาศหลักเกณฑ์ไว้เปน็การเฉพาะแล้ว 

ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความซ้ าซ้อนใน

การบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

6 คุณ ทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วย ขอ้ 27 หากมีปญัหาใบอนุญาต และ การออกอากาศจะมี

ผลกระทบต่อประชาชน หรือ การกระจาย เสียงเปล่ียนแปลงไป ก าหนดใหผู้้ได้รับ

ใบอนุญาต ต้องท าการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขคุณสมบติั ใหส้ามารถ

เปน็ ผู้รับใบอนุญาตใหม่ได้ ภายใน 30 วัน / ตรงนี้เวลาส้ันไป หากต้องปรับแกท้าง

เทคนิค เสนอควรเปน็ 120 วันท าการ กรณีสถานีวิทยุ ของรัฐ 

จะมีขัน้ตอนขบวนการขออนุมัติด าเนินการต่างๆ ซ่ึงจะใช้เวลานานกว่า 30 วัน

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

7 คุณ สิริธิดา จนัอู ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย, เร่ืองการก าหนดใหผู้้ได้รับใบอนุญาต ต้องเปล่ียนแปลงคุณสมบติัใหม่ได้

ภายในเวลา30วัน  คิดว่าเวลาส้ันไป บางกรณีอาจต้องมีการปรับแกเ้คร่ืองมือ หรือทาง

เทคนิค  จะใช้เวลามากย่ิงสถานีของรัฐ การด าเนินการย่ิงช้าเพราะต้องท าเปน็ขัน้ตอน 

   30 วันไม่น่าจะพอ

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

8 คุณ นุศราภรณ์ รอดเที่ยง ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, จากขอ้ 27 หากติดปญัหาการขอใบอนุญาต หรือมีการเปล่ียนแปลงคล่ืน

ไปจากเดิม อาจสร้างปญัหาใหก้บัประชาชนได้เพราะเง่ือนไขต้องเปล่ียนแปลงแกไ้ข

คุณสมบติัใหม่ภายใน 30 วัน ซ่ึงเวลาส้ันเกนิไป ควรเปน็ ภายใน 120 วัน

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

9 คุณ เอกนุพงศ์ สมศักด์ิ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วยขอ้27 หากมีปญัหาใบอนุญาตและการออกอากาศจะมี

ผลกระทบต่อประชาชนหรือการกระจายเสียงที่เปล่ียนไป  ก าหนดใหผู้้ได้รับ

ใบอนุญาตต้องการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขคุณสมบติัใหส้ามารถเปน็ผู้รับใบอนุญาตใหม่

ได้30วันน้อยไปเพราอปุกรณ์ทางเทคนิคต้องใช้เวลาในการปรับแกต้้องใช้เวลาควรเปน็

120วัน

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

10 คุณ วิชาญ  มีมา ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ควรขยายเวลาการต่อ พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

11 คุณ นรินทร พลูทรัพย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนรักแม่แวนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรพจิารณาการโอนสิทธิใบอนุญาตได้ในลักษณะคนในครอบครัว เช่น ลูก

 เพราะเขาจะได้สืบทอดกจิการนี้ต่อไปเปน้ธุรกจิในครอบครัว

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตมีการร่างประกาศหลักเกณฑ์ไว้เปน็การเฉพาะแล้ว 

ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความซ้ าซ้อนใน

การบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

12 คุณ ชุมพล คุ้มพนัธ์แย้ม ไม่เหน็ด้วย

- เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องรักษาสิทธิและหน้าที่ของตน

- ใครที่ท าไม่ถกูต้อง กโ็ปรดจดัการเปน็คนๆ ไปครับ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

13 นาย นายอรรถนนท กา๋บตุร สถานีวิทย จ ีเอฟ เอม็ 99 โปง่บวับาน ไม่เหน็ด้วย เนื่องจาก ขอ้ 23 เร่ืองการโอนสิทธิการประกอบกจิการควรก าหนดให้

ชัดเจนในกรณีที่ไม่สามารถประกอบกจิการต่อได้ ควรสามารถโอนกจิการได้ ใน

ลักษณะใดบา้ง เช่นดูจากงบการเงินที่มีสภาวะขาดทุนไปต่อไม่ไหว

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตมีการร่างประกาศหลักเกณฑ์ไว้เปน็การเฉพาะแล้ว 

ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความซ้ าซ้อนใน

การบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

14 นาย เจษฎาพงษ ์ฉวีชาต สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ ไม่เหน็ด้วย เนื่องจาก ขอ้ 23 เร่ืองการโอนสิทธิการประกอบกจิการควรก าหนดให้

ชัดเจนในกรณีที่ไม่สามารถประกอบกจิการต่อได้ ควรสามารถโอนกจิการได้ ใน

ลักษณะใดบา้ง เช่นดูจากงบการเงินที่มีสภาวะขาดทุนไปต่อไม่ไหว

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตมีการร่างประกาศหลักเกณฑ์ไว้เปน็การเฉพาะแล้ว 

ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความซ้ าซ้อนใน

การบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

15 คุณ เบญญาภา มณีคุณ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการเพือ่จะได้มีอาชีพการ

ท างาน เพราะกรท าแบบนี้ เกดิความไม่มั่นคงในอาชีพวิทยุ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

16 คุณ ขวัญสอน แพน้อย ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่ออายุแบบเดิม จะได้มีการมีงานท าต่อไป ถา้ท าแบบ

ที่กล่าวมา จะท าใหค้นที่ท างานวิทยุแบบเรา อาจจะไม่มีงานท าในอนาคตได้

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

17 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวิทยุ 93 Mass FM ไม่เหน็ด้วย อยากใหม้ีการต่ออายุใหก้บัผู้ประกอบการรายเดิม เพราะการกระท าเช่นนี้

กไ็ม่ต่างจากการทุบหม้อขา้วของประชาชน คนท างานวิทยุในปจัจบุนั

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

18 คุณ พรรษธร วรธนโชติ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่ออายุใบอนุญาตกบัผู้ประกอบการรายเดิม 

เพราะการเปล่ียนมือ จะท าใหค้นที่มีงานท าอยู่เดิมตกงาน ว่างงาน ย่ิงถา้มีการประมูล

ผู้ที่ได้รประโยชน์ คือ กลุ่มทน นายทุน ผู้มีเงิน

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

19 คุณ กนกวรรณ ชูขณัฑิตย์ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่ออายุการทดลองไปเร่ือยๆ เพือ่ใหดี้เจและลูกน้องได้

ท างานในสถานีวิทยุ มีรายได้เล้ียงปากท้อง เพราะเศรษฐกจิแบบนี้ไม่รู้จะไปท าอาชีพ

อะไร

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

20 คุณ ทินรัตน์ ศุภผลกลุนันทร์ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่ออายุใบอนุญาตใหผู้้ทดลอง 

เพือ่จะได้มีอาชีพ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

21 คุณ อรุณพร เจอืละออ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการเพือ่จะได้มีอาชีพการ

ท างานเพราะการท าแบบนี้เกดิความไม่มั่นคงในอาชีพวิทยุ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

22 คุณ พงศ์กร หาญจติ หา้งหุน้ส่วน จ ากดั พี.เอส.จ ีมีเดีย ไม่เหน็ด้วย ขอใหใ้ช้การรับใบอนุญาต แบบเดิม พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

23 คุณ เพญ็ฤดี อาลีมามะ สถานี 93massfm ไม่เหน็ด้วย อยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตเหมือนเดิม เพือ่ที่เราจะได้มีอาชีพการท างาน 

ถา้ท าแบบที่กล่าวมาท าใหค้นที่ท างานวิทยุไม่มั่นคง อาจไม่มีงานท าได้

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

24 คุณ ศรัญญา วิบลูกจิ ไม่เหน็ด้วย และแสดงความเหน็ว่าอยากใหใ้หม้ีการต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการเร่ือยๆ พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

25 คุณ มนัสสา โชติรุ่งโรจน์ บริษทั จารุลักขณา เรดิโอ จ ากดั (FM92.25 สะเดาจารุ

ลักขณา เรดิโอ)

ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการเพือ่จะได้มีอาชีพการ

ท างาน เพราะการกระท าเช่นนี้บง่บอกถงึความไม่มั่นคงของคนท างานอาชีพวิทยุ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

26 คุณ สาวิตรี นพสุวรรณ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการจะได้กระจายรายได้

กบัดีเจและลูกน้องที่ท างานในองค์กรวิทยุและยึดรายได้จากอาชีพเล้ียงครอบครัว

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

27 คุณ สมใจ นวลแกว้ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการ เพือ่จะได้กระจาย

รายได้ใหก้บัดีเจ ลูกน้องที่ท างาน

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

28 คุณ ธนากร วิบลูกจิ สถานีวทท. Mass FM หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดับเบิล้ กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย และอยากใหพ้จิารณาใหม้ีการต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการ เพือ่พนักงาน

จะได้มีอาชีพ มีรายได้ การท างงานวิทยุสามารถสร้างผลประโยชน์อกีมากในชุมชน

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

29 คุณ พนิิศจยั พรหมเทพ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดับเบิล้ กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย เพราะ อยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการ เพือ่จะได้มีอาชีพการ

ท างานต่อไป การท าแบบนี้จะท าใหค้นท างานด้านวิทยุยึดเปน็อาชีพไม่มั่นคงในอนาคต

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

30 คุณ ทวิชา เคร่ืองก าแหง ไม่เหน็ด้วย,  ขอ้ 27 ระยะเวลาในการแกไ้ขปรับปรุงส้ันไป ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

31 คุณ รจนา จ าปาแกว้ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วยกบัขอ้27 มีการบงัคับกนัเกนิไประยะเวลาน้อยเกนิไปควร 120

วันขึน้ไป

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

32 คุณ อภิชาติ ปงิเมือง ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ขอ้ 27 เพิม่เวลาการแกไ้ขต่าง ๆ ควรเปน็ 120 วันท าการ ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

33 คุณ จรีุย์พร สานตา ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, หากมีการเปล่ียนแปลง ต้องปรับจนูคล่ืนใหม่ทั้งหมด ซ่ึงไม่ส่งผลดีต่อ

ผู้ประกอบการ

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

34 คุณ บญัชา เหมืองหม้อ ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, การส้ินสุดของการออกอากาศไม่ว่าจาก ปจัจยั เหตุผลใดย่อมส่งผล

กระทบต่อการรับขอ้มูลขา่วสารของประชาชนโดยรวม

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตนั้น ได้มีการจดัท าร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้เปน็

การเฉพาะแล้ว ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถี่

และก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความ

ซ้ าซ้อนในการบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

35 คุณ สุพพตัรา ทับยา ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, กรณีหากเกดิปญัหา ต้องด าเนินการภายใน 30 วันนั้น ระยะเวลาส้ันไป 

ขัน้ตอนต่างๆในการด าเนินการกว่าจะขออนุมัติแล้วเสร็จจะใช้เวลานานกว่า 30 วันท า

การ เหน็ควรเพิม่เปน็ 120 วันท าการ

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

36 คุณ เพช็รลดา เหน็แกว้ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วยขอ้ 27 หากมีปญัหาใบอนุญาต และการออกอากาศจะมี

ผลกระทบต่อประชาชนหรือการกระจายเสียงที่เปล่ียนไป

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

37 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน  ไม่เหน็ด้วย, ไม่เหน็ด้วย ขอ้27  การกระจายเสียงถา้เปล่ียนแปลงไป  อาจมีผลกระทบ

ต่อประชาชน  ระยะเวลา30วัน ไม่สามารถปรับกระบวนการทางเทคนิคและอืน่ๆได้ทัน  

 ควรปรับระยะเวลา 

ระยะเวลาในการแกไ้ขคุณสมบติั ได้ก าหนดใหส้อดคล้องกบัระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ต้องด าเนินการย่ืนค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี ่ตามมาตรา ๔๓ 

แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหากไม่สามารถย่ืนค าชอรับใบอนุญาตประกอบ

กจิการกระจายเสียงภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ คณะกรรมการอาจมีค าส่ังใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูต้องหรือมีค าส่ัง

เพกิถอนใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถีน่ั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๔๔/๕ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

องค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๒

38 คุณ สุรศักด์ิ ต้ือนวล วิทยุชุมชน แม่นะ เรดิโอ เอฟเอม็ 91.50 MHz ไม่เหน็ด้วย ขอ้ 23 เร่ืองการโอนสิทธิการประกอบกจิการ ควรก าหนดชัดเจนในกรณีที่

ไม่สามารถประกอบกจิการต่อได้ ควรสามารถโอนกจิการได้ในลักษณะใดได้บา้ง เช่น 

ดูจากงบการเงินที่มีสภาวะขาดทุนไปต่อไม่ไหว

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตนั้น ได้มีการจดัท าร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้เปน็

การเฉพาะแล้ว ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถี่

และก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความ

ซ้ าซ้อนในการบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

39 คุณ ชลธร วิวัฒน์วิศาลสกลุ อยากใหม้ีการต่ออายุเหมือนเดิมที่เปน็อยู่คือดีแล้วเรากไ็ด้มีการมีงานท าต่อไปถา้

ประมูลแบบที่กล่าวมาขา้งต้นอาจท าใหค้นวิทยุตกงานได้

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

40 นาย พฒันา พฒันต่อตระกลู หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ออเรนจ ์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ใหค้งรูปแบบเดิม พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

41 นาง วยุรี แหลมหลัก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แม่โจเ้รดิโอมีเดียกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย อยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการเหมือนเดิม เพือ่ที่สร้างความ

มั่นใจใหผู้้ประกอบการมีก าลังใจในการพฒันาวิทยุใหดี้ย่ิงขึน้

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน หมวด ๖ สิทธแิละหน้ำทีข่องผู้รับใบอนุญำต 

(ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๘) 

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

 

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเหน็สำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรใหบ้ริกำรกระจำยเสียง พ .ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

42 นาย ประสาน ผิวขาว หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พอเพยีงเรดิโอ 59 ไม่เหน็ด้วยในการยกเลิกใบอนุญาต ขอใหม้ีการชะลอและใช้รูปแบบการทดลอง

ต่อไปอกี

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

43 นาย กนัต์พลน์ ชาวนา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พาชื่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่อใบอนุญาตใหผู้้ประกอบการเพือ่จะได้มีอาชีพใน

การท างาน เพราะการกระท าเช่นนี้บง่บอกถงึความไม่มั่นคงของคนท างานอาชีพวิทยุ

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

44 นาย นรินทร พนูทรัพย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนรักแม่แวน เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรพจิารณาการโอนสิทธิใบอนุญาตได้ ในลักษณะคนในครอบครัว เช่น 

ลูก เพราะเขาจะได้สืบทอดกจิการนี้ต่อไปเปน็ธุรกจิในครอบครัว

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตมีการร่างประกาศหลักเกณฑ์ไว้เปน็การเฉพาะแล้ว 

ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความซ้ าซ้อนใน

การบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

45 คุณ อนนท์ บวับาล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พพีเีรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ไม่เปน็ธรรมกบัผู้ประกอบการฯ ขอเอาตามเสียงส่วนมากของภาคี

ผู้ประกอบการฯ ทั่วประเทศครับ

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์

ที่เกีย่วขอ้งต่อไป

46 นาย นิรันดร์ ถาวรรุ่งกจิ สถานีวิทยุกูภั้ยเชียงดาว (หจก.กูภั้ยเชียงดาว) ไม่เหน็ด้วย ขอ้ 23 เร่ืองการโอนสิทธิการประกอบกจิการ ควรก าหนดชัดเจน ในกรณีที่

ไม่สามารถประกอบกจิการต่อได้ ควรสามารถโอนกจิการได้ในลักษณะใดได้บา้ง เช่น 

ดูจากงบการเงินที่มีสภาวะขาดทุนไปต่อไม่ไหว

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตมีการร่างประกาศหลักเกณฑ์ไว้เปน็การเฉพาะแล้ว 

ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๔๔/๓ แหง่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบั

การประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่มิใหเ้กดิความซ้ าซ้อนใน

การบงัคับใช้กฎหมาย จงึไม่จ าต้องระบไุว้ในร่างประกาศฉบบันี้อกี

47 นางสาว ไพรัตน์ กอ้นจนิดา สถานีวิทยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz ไม่เหน็ด้วย วิทยุชุมชนเราท ามาหากนิโดยสุจริต เราไม่อยากยุติอาชีพนี้ ถา้ใหยุ้ติจริง

พวกเราจะท าอย่างไรต่อ เพราะอายุไม่มีอาชีพใดๆรองรับ

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์

ที่เกีย่วขอ้งต่อไป

48 นางสาว นงค์เรียม สุขเหล็ก สถานีวิทยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz ไม่เหน็ด้วย อาชีพหลักของเราคือรายการวิทยุที่ใช้หล่อเล้ียงชีพและครอบครัว ถา้ยุติ

พวกเราจะด าเนินชีวิตต่ออย่างไร โปรดช่วยเหน็ใจและอนุเคราะหพ์วกเราด้วยเถอะค่ะ

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์

ที่เกีย่วขอ้งต่อไป
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49 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวิทยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz ไม่เหน็ด้วย เปน็การออกระเบยีบที่อดึอดัเหมือนเขา้ขา้งใครหรือใบส่ัง พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

50 นางสาว สุปยิา เชียงมา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรร่างขอ้ความเหตุผลใหช้ัดเจน ในเร่ืองการยกเลิกใบอนุญาต ไม่ควรให้

ขึน้อยู่กบัการพจิารณาตามความเหมาะสมของเจา้หน้าที่

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

51 คุณ อนัธิกา สหปรีชา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรร่างขอ้ความเหตุผลใหช้ัดเจน ในเร่ืองการยกเลิกใบอนุญาต ไม่ควรให้

ขึน้อยู่กบัการพจิารณาตามความเหมาะสมของเจา้หน้าที่

พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

52 นาย บญุเรือง วงศ์ใหญ่ สถานีวิทยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ควรร่างขอ้ความเหตุผลใหช้ัดเจนในเร่ืองการยกเลิกใบอนุญาต พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญติัการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญติัใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว้ แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกีย่วกบั

แผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบกจิการ ส านักงาน กสทช . จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการต่อไป

53 คุณ คมสันต์ สีดานุช หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเค .เอส.เจริญสุข ขอขยายเวลาไปกอ่น5ปคีรับ

54 คุณ พงษศั์กด์ิ ปจัจโุส คล่ืนสีเขยีวเพือ่ส่ิงแวดล้อม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีพ ีแอนด์ พ ี

มีเดียกรุ๊ป

ไม่เหน็ด้วย ขา้พเจา้จงึขอคัดค้านมติที่ประชุมดังกล่าวและขอใหย้กเลิกการแสดงความ

คิดเหน็ทั้ง 6 ฉบบั ต้ังแต่บดันี้เปน็ต้นไป

55 คุณ เอกสิทธ์ิ สมินทรปญัญา ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, ควรใหเ้วลาพจิารณาอย่างน้อย3-6เดือน

56 คุณ พงค์กร หาญจติ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.เอส.จ ีมีเดีย ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้านขอใหใ้ช้การรับใบอนุญาต แบบเดิม

57 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาหลง 94.75 MHz ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้าน ไม่เหน็ด้วยประการทั้งปวง

58 คุณ หรรษธร วรธนโชติ ไม่เหน็ด้วยกบัการประมูล คัดค้าน

59 คุณ วัธนา ขวัญเดช ไม่เหน็ด้วย และขอคัดค้าน

60 คุณ วรรณา แกว้มณี ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้าน

61 นาง ฟา้สุวรรณ์ ตรุระจติต์ สถานีวิทยุเสียงผ่านฟา้นราธิวาส ไม่เหน็ด้วย

62 คุณ อรวรรณ สุวรรณจติต์ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย

63 นาย ชาญชัย ต๊ะโต สถานีวิทยุคนรักษดิ์น ไม่เหน็ด้วย
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64 คุณ สุมาลี อนินา สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM.91.25 MHz. ไม่เหน็ด้วย

65 คุณ นคร มงคลสวัสด์ิ สถานีวิทยุเพือ่การศึกษาดูแทรัพยากรธรรมชาติและพฒันา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ไม่เหน็ด้วย

66 คุณ วรภพ อนิยา ไม่เหน็ด้วย

67 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผู้ประกอบกจิการ ไม่เหน็ด้วย

68 คุณ อมรรัตน์ ศรีพฤกษ์ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย

69 คุณ กติติพงษ ์มโนเจริญ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

70 คุณ สุรศักด์ิ ดวงดาว หจก กนัทลักษวิ์ทยุ ไม่เหน็ด้วย

71 คุณ นิวัฒน์ กระเสาร์ วิทยุคนรักชาติ ไม่เหน็ด้วย

72 คุณ อทุัย กนัธา หา้งหุน้ส่วนจ ากดัต้นเงินล้านนา ไม่เหน็ด้วย

73 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สุพรรณบรีุ

ไม่เหน็ด้วย

74 คุณ กติติภพ สายสนอง หา้งหุน้ส่วนจ ากดับี.บ.ีเอฟเอม็ ไม่เหน็ด้วย

75 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัมิตรเมืองลุง99มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

76 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมส่ือช่อสะอาด ไม่เหน็ด้วย

77 คุณ ธีระพงษ ์ค าผุย ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

78 คุณ ผดุง สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

79 คุณ ธีร สุดเล็ก สถานีวิทยุ คนอทุัยเกา่ ไม่เหน็ด้วย

80 คุณ ศิว ณัฐ  อาจหาญ  สถานีวิทยุค าสมบรูณ์  ไม่เหน็ด้วย

81 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

82 คุณ แฉล้ม สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

83 คุณ รุ่งเกล้า เย่ียมงาม นักจดัรายการวิทยุ ไม่เหน็ด้วย

84 คุณ ภาสกร ด ารงโภวรรณ สถานีวิทยุวาไรต้ีเอฟเอม็ ไม่เหน็ด้วย

85 คุณ พฒันพงษ ์จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

86 คุณ วีระพงค์ พลอาสา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศรีสะเกษวิทยุการท่องเที่ยว ไม่เหน็ด้วย

87 คุณ ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกลุ สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

88 คุณ ชยุต สมัครไทย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฮิตมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

89 คุณ ทองพลู  ศรีบญุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศรีบญุทรัพย์ไพศาล ไม่เหน็ด้วย

90 คุณ วิริยะ สุวืชาโน FM 93.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

91 คุณ นพดล ลือปนืมา สถานีวิทยุ ไม่เหน็ด้วย

92 คุณ กตัญญู เรือนตุ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงเพือ่การศึกษา

พฒันาท้องถิน่

ไม่เหน็ด้วย

http://tuleedin_69hotmail.com/
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93 คุณ กานต์รวี ศรีทอง สถานีวิทยุสตูรีเน็ทเวอร์ค105 เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

94 คุณ ชูชาติ อทุัยชิต หา้งหุน้ส่วนจ ากดัศิลาออนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

95 คุณ อาทิตย์  จนัทร  Surat CityRadio ไม่เหน็ด้วย

96 คุณ เปรมฤดี ทาระพนัธ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท็อปทีมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

97 คุณ มารศรี อทุก สถานีวิทยุมัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอนครพนม ไม่เหน็ด้วย

98 คุณ อตันัย ศรีพมิพ์ สถานีวิทยุ MKP Radio FM 96.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

99 คุณ จฑุาวุฒิ วรรณปกัษ์ สถานีวิทยุคนศาลาลอย-ทุ่งสว่าง ไม่เหน็ด้วย

100 คุณ ฐวิกลัปช์ัย ชื่นสุคนธ์ สถานีวิทยุบา้นท่าแร่ 106.25 ต.พยุหะ 

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ไม่เหน็ด้วย

101 คุณ วุฒินันท์  รัตน โชติ ภิญญา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจ. บ.ี เรดิโอ  ไม่เหน็ด้วย

102 คุณ รุจน์ เกีย๋งท ามา ไม่เหน็ด้วย

103 คุณ สง่า อนิยา ไม่เหน็ด้วย

104 คุณ กติติพงค์ อนิมณี socialradio 106 ไม่เหน็ด้วย

105 คุณ เกยีรติศักด์ิ พหลภิญโญ สถานีวิทยุคนเมืองเกา่ FM 87.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

106 คุณ ปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีพฒันาและส่งเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ FM 100 MHz ไม่เหน็ด้วย

107 คุณ ชะนาพนัธ์ สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ FM 91.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

108 คุณ ธนวัต โสภาสิริโชติวรกลุ ธนวัตเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

109 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจตุัรัสเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

110 คุณ ไสว ฤทธิพษิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัช่องแมววิทยุ ไม่เหน็ด้วย

111 คุณ นิธิศ จนักนัทะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนชนบทเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

112 คุณ สุรศักด๋ิ ต้ือนวล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แม่นะเรดีโอ ไม่เหน็ด้วย

113 คุณ วิทยา บญุมาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดักูภั้ยเชียงดาว ไม่เหน็ด้วย

114 คุณ บญุช่วย ศรีเขยีว วิทยุสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว ไม่เหน็ด้วย

115 คุณ ปริญญา ศิริวงศ์มงคล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ลีลาล าปาง สตูดิโอ 

แอนด์แอด็เวอร์ไทซ่ิง

ไม่เหน็ด้วย

116 คุณ สามารถ ทองสว่าง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัรักดอยเต่า ไม่เหน็ด้วย

117 คุณ ปราณี ปกุแกว้ วิทยุศรีดงเย็น ไม่เหน็ด้วย

118 คุณ กญัญาณัฐ อนิยา ไม่เหน็ด้วย

119 คุณ อตัรธณชัย เถาฉมิ 102.75 ไม่เหน็ด้วย

120 คุณ พศวีร์ จกัร์พนัธ์เดโช บลูเฮ้าส์อนิเตอร์มิเดียกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

121 คุณ วีณา โสพกิลุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กร๊ีด เวฟ ไม่เหน็ด้วย
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122 คุณ สุวรรณ์ โคตรชาดา รักษไ์ทยเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

123 คุณ จลุเจอื วรครบรีุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิทยุครบรีุ ไม่เหน็ด้วย

124 คุณ อาทิตย์ วราวุธวิเชียร บริษทั นอร์มแพค็ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

125 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกลุ สถานีวิทยุคนเมืองย่า  94.50  MHZ.

อ.เมืองนครราชสีมา

ไม่เหน็ด้วย

126 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกลู สถานีวิทยุ ไม่เหน็ด้วย

127 คุณ ธงศักด์ิ อริยะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีเคเรดิโอ มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

128 คุณ เกษมศรี สุภาอนิทร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สัมมาเวฟ ไม่เหน็ด้วย

129 คุณ อาทิตย์ อาษาขนัธ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สตาร์เอฟเอม็ ไม่เหน็ด้วย

130 คุณ บงัอร ชูติธวัช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดีดีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

131 คุณ ชาญวิทย์ ลาภเปรม สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธ์จกัรชัยเพือ่ความมั่นคง ไม่เหน็ด้วย

132 คุณ ณัฐรดา ทาจนัทร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  นครพงิค์ล้านนา ไม่เหน็ด้วย

133 คุณ สุรศักด์ิ สุกนุ่ม มูลนิธพทุธเอนกประสงฆวั์ดสังฆทาน ไม่เหน็ด้วย

134 คุณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นครวังยางเรดิโอ 90.50MHz.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นครวังยางเรดิโอ 90.50MHz. ไม่เหน็ด้วย

135 คุณ นิรมล วงศ์ใหญ่ เต็มร้อยเรดิโอล าพนู ไม่เหน็ด้วย

136 คุณ สุนทร จ ารัส ไม่เหน็ด้วย

137 คุณ รัชดาพร พรพา ไม่เหน็ด้วย

138 คุณ ปฏิกร พนิิจกลุ ไม่เหน็ด้วย

139 คุณ พพิฒัน์ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

140 คุณ สุพฒันา ทองท ามา กลุ่มวิทยุธุรกจิภูมิภาค หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพญ็นภา 

เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย

141 คุณ รชัย ธัญญารักษ ์ กรมพฒันาธุรกจิการค้า ไม่เหน็ด้วย

142 คุณ สิงหา สิงหช์า พชิชานันท์94 ไม่เหน็ด้วย

143 คุณ สมศักด์ิ โกมลศรี ไทยนิยมพชืผล ไม่เหน็ด้วย

144 คุณ พทัธดลย์ ค าพลิา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นันท์นภัส 93 ไม่เหน็ด้วย

145 คุณ กติิกา โสภา ทองท ามา ไม่เหน็ด้วย

146 คุณ อนงค์ลักษณ์ ค าพลิา พธันชัย108 ไม่เหน็ด้วย

147 คุณ นันท์นภัส ค าพลิา พศิรา2012 ไม่เหน็ด้วย

148 คุณ พรสิทธ์ิ พทิยะค าวงศ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั น้ าโสมเรดิโอ2012 ไม่เหน็ด้วย

149 คุณ สุทนต์ กล้าการขาย สมาคมส่ือช่อสะอาด ไม่เหน็ด้วย

150 คุณ ภูษณิศา รัตนพล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุวรรณคูหาเรดิโอ 2012 ไม่เหน็ด้วย
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151 คุณ ภัทรภร บญุย่ิงเหลือ บริษทั ภักดีพรรณพาณิชยการ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

152 คุณ สมชาย สฤษชสมบติั สถานีวิทยุภาคธุรกจิ ไม่เหน็ด้วย

153 คุณ มาลี ศรีปริุ ท่าสุดเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

154 คุณ ปยิะฉตัร พลูทรัพย์ สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

155 คุณ พอพนัธ์ ทองศักด์ิ โอเคเรดิโอ ตรัง ไม่เหน็ด้วย

156 คุณ องค์อาจ แกว้ดี หจก ส่ีเผ่าเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

157 คุณ จดิาภา อารีรัตโนบล สมาคมส่ือช่อสะอาด ไม่เหน็ด้วย

158 คุณ วิไลวรรณ ทับทิมทอง สถานีวิทยุท้องถิน่รุ่งเรืองเมืองนครนายก 

Fm 101.25 Mhz

ไม่เหน็ด้วย

159 คุณ นิคม รักขนัแสง สถานีวิทยุ 105.0 MHZ โกสุมพสัิย ไม่เหน็ด้วย

160 คุณ เลิศชาย เพช็รฉกรรจ์ สถานีวิทยุ บา้นเพเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

161 คุณ ส ารวย สีสืบมา สพร5นครราชสีมา สถานีวิทยุต าบลมะเริง ไม่เหน็ด้วย

162 คุณ ธนพฒัน์ บญุชูวงค์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิภาวดีซิต้ีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

163 นาย อนุรักษ ์กจิวิถี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แฮปปีแ้ฟมิล่ีเรดิโอ มีเดีย 

แอนด์ เซอร์วิส

ไม่เหน็ด้วย

164 นางสาว สุภารัตน์ บญุสูง สถานีวิทยุ Good FM ไม่เหน็ด้วย

165 นางสาว วีณา โสพกิลุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กร๊ีด เวฟ ไม่เหน็ด้วย

166 คุณ ทองค า บญุอุม้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กอ่น้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

167 คุณ ไพรัตน์ กาญจนเสน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อวยพรทรัพย์รุ่งเรือง ไม่เหน็ด้วย

168 นาย แสวง บญุเกดิรัมย์ สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดียจ ากดั ไม่เหน็ด้วย

169 นาง เกศสุรีย์ เสตะจนัทน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนเมืองฝาง ไม่เหน็ด้วย

170 นางสาว อไุรวรรณ พรมจนัทร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไมค์ทอง99 ไม่เหน็ด้วย

171 คุณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปริญญาการ

ส่ือสาร

สถานีวิทยุเพือ่ธุรกจิแพรวา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

ปริญญาการส่ือสาร

ไม่เหน็ด้วย

172 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวิทยุเสียงจากนาจะหลวย FM 106.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

173 นาย เอกอมรฤทอธุรน์ เกฐสิทธ์ิ บริษทั เพชรนาคิน จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

174 นาย ศักด์ิชัย พนัธ์ชิต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชนิกานต์จเูนียร์ ไม่เหน็ด้วย

175 นาย สมเกีียรต์ิ สร้อยมณีวรรณ วิทยุเพือ่ธุรกจิคนเกษตร ไม่เหน็ด้วย

176 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดียเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

177 คุณ ฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอฟเอม็สุราษฎร์ธานี ไม่เหน็ด้วย

178 นาย มานะ แสงบญุเรือง วิทยีุชุมชนคนหว้ยแกว้ ไม่เหน็ด้วย

179 นาง บศุย์รินทร์ จนัทนะสุคนธ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จนัทนะสุคนธ์ ไม่เหน็ด้วย
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180 นาง แจง้ บญุเกดิรัมย์ สถานีวิทยุ94.50เชิรช2013มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

181 คุณ พระครูวรกจิจาทร

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพือ่พระพทุธศาสนาและสังคมวัดปากบอ่

 (FM 91.75 MHz) ไม่เหน็ด้วย

182 นาง ชญานันท์ เทียนส่องโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงกิก๊สเตชั่น 103.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

183 นางสาว ณัจฉรียา กา๋บตุร สถานีวิทยุจเีอฟเอม็ 99 โปง่บวับาน ไม่เหน็ด้วย

184 นาง เกษร โตล้อม บริษทั มิตรภาพส่ือสาร จ ากดั สาขา 3 ไม่เหน็ด้วย

185 นาง เสง่ียม สังขฮวด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิทยุทุ่งพลับพลา ไม่เหน็ด้วย

186 นาง บปุผา พฒันะพชิัย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพมังกรทอง ไม่เหน็ด้วย

187 นาย วินัย สาคร
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เมโลเด่ียน (สถานีวิทยุ fm 

94.50 MHz) ไม่เหน็ด้วย

188 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษทั นครอดุมดีงาม จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

189 นาย กติติพงค์ สมควร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที .เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

190 นางสาว ฤทัย ฤกษอ์นันต์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ fm 97.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

191 นาง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง ความถี ่92.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

192 นางสาว ศรีกาย วงค์รักษ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอก็ซิมมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

193 นาง พมิมัย สุขล้ าคณา สถานีท้องถิน่ดินดานภูพาน ไม่เหน็ด้วย

194 นาย อนันต์ สัจธรรม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สัจธรรมเจริญทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

195 นาย กติติพงษ ์แพงประเสริฐ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

196 นาย อภิชาต วรรแพทย์ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

197 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ์ สถานีวิทยุคนรักเมืองอาจ (หา้งหุน้ส่วนจ ากดัคนรักเมืองอาจ )

106.25MHz

ไม่เหน็ด้วย

198 นาย สี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมต าบลม่อนปิน่ ไม่เหน็ด้วย

199 คุณ พร้อมพงษ ์สิมสินธ์ุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

200 คุณ เสมอ เดชะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส .ทวีโชค ไม่เหน็ด้วย

201 คุณ สมชาย ทองสุข หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ าเหน็จไทยเจริญ ไม่เหน็ด้วย

202 คุณ ปรีชา พลูเขตกจิ สถานีวิทยุลัคกีเ้รดิโอ fm 104.75 mhz ไม่เหน็ด้วย

203 คุณ สมมติ เพยีรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

204 คุณ อทุัย สุมมาตย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนวังยาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

205 คุณ เฉลียว รุ่งสว่าง บริษทั ลิพอนเรดิโอภูเกต็ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

206 คุณ พนิิจ ดูขาว หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฝางชนูเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

207 คุณ สุทัศน์ ศรีแกว้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทุ่งกลุาสตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

208 นางสาว สาคร คณารีย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ล้านนาอนิเตอร์ ไม่เหน็ด้วย
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209 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบา้นสันติสุข (หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอที .มีเดีย)92.50MHz ไม่เหน็ด้วย

210 นาย ณรงค์ชาญ วงค์ริยะ สถานีวิทยุ music line station fm 88.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

211 นาย ขวัญชัย ถนอมธีระนันท์ สถานีวิทยุท้องถิน่ไทยทางเกวียนสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

212 นาย สุนันท์ อยู่ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รักย้ิมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

213 นาย วัชระ ฉนัทนาวิวัฒน์โชติ สถานีวิทยุคนหรรษา ไม่เหน็ด้วย

214 นาง วิภารัตน์ ทองเจริญพานิช สถานีวิทยุเฟรชชี่เรดิโอ 105.50 ไม่เหน็ด้วย

215 นาง เรืองนภา ทาวงค์ สถานีวิทยุ FM 97.00 MHz ปา่ซางเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

216 นาย สมบติั วันฟัน่ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โชคสมบติั เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

217 นาย วรธิษณ์ ปาติค า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คล่ืนสบายสไตล์ศีมุงเมือง ไม่เหน็ด้วย

218 นาง จฑุาวัลย์ บวักล่ิน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จฑุาวัลย์เสียงเสรี 599 ไม่เหน็ด้วย

219 นางสาว กานต์รวี ศรีทอง บริษทั ไร่วสันต์วัสดุภัญฑ์และการกอ่สร้าง 

สถานีวิทยุสตูรีโอเน็ทเวอร์ค 105 เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย

220 นาย มานิต จนัทรัตน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นากะชะเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

221 นาย เชิดชัย เสตะจนัทน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้หา้เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

222 นาง อรวัน วงหา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ก าปัน้อนิเตอร์ ไม่เหน็ด้วย

223 นาง พศิมัย จนัทร์สอน สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

224 นาย มาโนช อนิทรสภาพร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วีวารา เจริญทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

225 นางสาว ปนัดดา จนัทร์สอน สถานีวิทยุแสนสุข FM 88.00 FMz ไม่เหน็ด้วย

226 นาย สมปอง เชื้อชม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมรัศ เซอร์วิส ไม่เหน็ด้วย

227 คุณ วัดปา่หว้ยขา้วสารเจริญธรรม วัดปา่หว้ยขา้วสารเจริญธรรม กลุ่มคนอารยธรรมล าน้ าโดม FM 

103.50 MHz

ไม่เหน็ด้วย

228 นาย ธนาคาร ทองกลุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กอ่น้อย วิทยุพาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

229 นาย พพิฒัน์ ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

230 นาย ณัฏฐกติต์ิ แกว้ค าลา สถานีวิทยุท้ีองถิน่ไทย FM 107.75 MHz 

(วิทยุธุรกจิชุมชน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็)

ไม่เหน็ด้วย

231 นาย มงคล บญุเลิศ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เกษตรผสมผสาน

บา้นทุ่งบรอดคาสท์ สถานีวิทยุ กรีนเรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย

232 นาย สนม ภู่ระหงษ์ ไม่เหน็ด้วย

233 นาง ศิลล์สรร์ ปานสมพงษ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี.เจ.เอส. กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

234 นาง วัชรา เหมิขนุทด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เรดิโอโมดิฟาย ไม่เหน็ด้วย

235 นาง อมูบาน เพยีรการ คนนางแดด เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

236 นาย เทพประทาน อว้นแกว้ สถานีวิทยุท้องถิน่ไทยนาทม 06520385 ไม่เหน็ด้วย

237 นาย สงัด สระสูงเนิน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สระสูงเนิน ไม่เหน็ด้วย
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238 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฟรีด้อมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

239 นาย สุพตัร วรรณธรรม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บญุทวี เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

240 นาย สนธยา อปุนันท์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนไทยเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

241 นาย อนุชิต แกว้สนิท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บา้นเฮาเรดิโอ ยโสธร (สถานี

วิทยุกระจายเสียงบา้นเฮาเรดิโอ FM 106.25 MHz)

ไม่เหน็ด้วย

242 นาย เพิม่พนู แสนปญัญา วิทยีุชุมชนคนหว้ยแกว้ ไม่เหน็ด้วย

243 นาย อ านาจ วุฒิวงค์ค า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอน็แอนด์เอน็ เรดิโอ มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

244 นาง สุจติรา บญุรุ่ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุจติราเจพมีีเดีย ไม่เหน็ด้วย

245 นาย สมเพชร วรรณแกว้ สถานีวิทยุบา้นมะขามหลวง FM 92.50 ไม่เหน็ด้วย

246 นางสาว สมพร กาวี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นักบญุเขา fm94.75 ไม่เหน็ด้วย

247 นาย บญุทัน เสียงใส สถานีวิทยุฯ วัดปากบอ่ ไม่เหน็ด้วย

248 คุณ นิตยา นาคอนิทร์แจง้ หจก. ยูสไมล์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

249 นาง รอศีอะ๊ หมานหล๊ะ หจก. นกเขาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

250 นาง พรชิภา วิชัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุราษฎร์ธานี จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

251 นาย เกรียงไกร นาคสุด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ถาวรเกรียงไกรคูณทรัพย์ 

(สถานีวิทยุท้องถิน่ต าบลหว้ย )

ไม่เหน็ด้วย

252 นางสาว อภิรดา นิติตุลเกยูร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทพเนรมิตเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

253 นางสาว พล้ิม ศรีบา้นโนน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หว้ยโปง่ แอนด์เบาะแส เซอร์วิส เรดิโอ (88.00) ไม่เหน็ด้วย

254 นาง ดาวิน นิติตุลเกยูร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พชืผักและผลไม้ ไม่เหน็ด้วย

255 นาง สุดารัตน์ อนันทวรรณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส .สุดารัตน์ กอ่สร้าง 

สถานีวิทยุเสียงจากสุวรรณภูมิ 88.0 MHz

ไม่เหน็ด้วย

256 นางสาว หนึ่งฤทัย เพช็รรัตน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วันเอฟเอม็ ไม่เหน็ด้วย

257 นาย บญุมี มณีงาม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดอยหลวงเชียงดาว ไม่เหน็ด้วย

258 นาย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพาเวอร์เอฟเอม็เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

259 นาย บญัชา มูลสาร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รักพงษเ์รดิโอ ไม่เหน็ด้วย

260 คุณ พระครูเอยีด เทพขาว สถานีวิทยุพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

วัดขนัประชาสรรค์

ไม่เหน็ด้วย

261 นาย ณรงค์ชัย จกัษอุภิรักษ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มาสเตอร์เรดิโอ FM 100.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

262 นาย ชม สุขสบาย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิทยุทุ่งพลับพลา ไม่เหน็ด้วย

263 นาย วิโรจน์ มีสุข สถานีวิทยุทดลองออกอากาศ บริการธุรกจิ ดอกส้านเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

264 นาง วาสนา สีดาชาติ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาสนามีทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

265 นาย พรชัย จติติ สถานีวิทยุสบายสเตชั่น อบุล FM 89.75 MHz ไม่เหน็ด้วย
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266 นาย เจษฎา ยศประดับ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โฟกสั มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

267 นาย สมบรูณ์ ปิน่ธุรัตน์ สถานีวิทยุศรีเมืองใหม่ FM 95.0 MHz ไม่เหน็ด้วย

268 นาย ภราดร เสมาเพชร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เสมาเพชรโฆษณา ไม่เหน็ด้วย

269 คุณ จ ารัส รัตนนาม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ตองหนึ่งเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

270 นาย วุฒิศักด์ิ พรมส าลี สถานีวิทยุสองคอนฟกิเวฟ FM 95.0 MHz ไม่เหน็ด้วย

271 นางสาว ดวงดาว เอีย่มสกลุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กิก๊ 915 ไม่เหน็ด้วย

272 นาย พงษศั์กด์ิ มีศิลป์ สถานีวิทยุวิชชั่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

273 นาย สมชาติ บญุมา สถานีคนรักเมืองแหง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ผลาผล 

พารวย

ไม่เหน็ด้วย

274 นางสาว นิตยา วิบลูย์วรกลุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ท่ามะกาเรดิโอสเตชั่น ไม่เหน็ด้วย

275 นาย เทพ เนตรสว่าง สถานีวิทยุฮอดสัมพนัธ์ 99.25 ไม่เหน็ด้วย

276 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิทยุคนอมกอ๋ย ไม่เหน็ด้วย

277 นาย ไตรภพ บรรเทิงสุข สถานีวิทยุคล่ืนชุมชน คนพอเพยีง "เสียงชากบก" 

fm 88.75 MHz

ไม่เหน็ด้วย

278 นาย เจริญ เหรียญทอง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิทยุท้องถิน่ฉะเชิงเทรา ไม่เหน็ด้วย

279 นาย เฉลิมชัย ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิน่ไทยโนนสวนปา่ (07520189) ไม่เหน็ด้วย

280 นางสาว ไกรศรี ค้าแกว้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 102 แม่สาย มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

281 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิทยุคนอมกอ๋ย ไม่เหน็ด้วย

282 นาย ทองอนิทร์ สมควร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที .เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

283 นาย ธีรศักด์ิ เสียงดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เสียงดี โปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

284 นาย พยนต์ เลิศบวรหรัิญ สถานีวิทยุพฒันาชุมชนต าบลออ้มใหญ่ ไม่เหน็ด้วย

285 นางสาว นิพชิฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักษไ์ทยฯ ไม่เหน็ด้วย

286 คุณ บญุพงศ์ ทาแกว้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มวลชนคนแม่ริม ไม่เหน็ด้วย

287 นาย จกัรกฤษ เกดินาน้อย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กูด๊ดรีมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

288 นาย ช านาญ พลูสงวน
สถานีวิทยุกลุ่มคนอาสาสมัครพทิักษสิ์ทธิประชาชน สถานีวิทยุ

ชุมชนคนพษิณุโลก ไม่เหน็ด้วย

289 นาง ประพนิ ฤกษอ์นันต์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ต้นกล้า มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

290 นาง จฑุาทิพย์ ด่านวรรณกจิ สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

291 นาง สมศรี ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุท้องถิน่ศรีสะเกษ (07520195) ไม่เหน็ด้วย

292 นาย ยงศักด์ิ ชนวน บริษทั เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

293 นาย วิรัช ทองเรือง สถานีวิทยุเฉลิมพระเกยีรติ FM 101.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

294 นาย ปรมัตถ ์เงินจนัทร์ บริษทั เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ไม่เหน็ด้วย
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295 นาย นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษทั เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

296 นาง อลัุยวรรณ บญุไพโรจน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อลัุยวรรณบพีอีาร์ ไม่เหน็ด้วย

297 นาย สานนท์ ทองใหม่ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชาญกลุเรด็โอ ไม่เหน็ด้วย

298 นางสาว ธิดา มาชัยนาม บริษทั เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

299 นาย จรีกติต์ิ ฟงัธรรม บริษทั เบต้า อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

300 นาย สุทิน ฉตัรไพบลูย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุทินวาไรต้ี ไม่เหน็ด้วย

301 นาย อ านาจ พทุธะนพรัตน์ สถานีวิทยุอ านาจเรดิโอ 89 ไม่เหน็ด้วย

302 นางสาว สมพร โชกระโทก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีเอสทัวร์ ไม่เหน็ด้วย

303 นาย บรรธง ดาบส สถานีวิทยุโขงเจยีมเรดิโอ FM 94.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

304 นาย สุรศักด์ิ พึง่ธรรม โครงการรักษไ์ทยฯ ไม่เหน็ด้วย

305 นาย ไพวัลย์ ค าหาญ สหกรณ์ การเกษตร นา เยีย จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

306 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd ไม่เหน็ด้วย

307 นาย บญุปลูก ปริุกรณ์ สถานีวิทยุปลายเสาเรดิโอ FM 106.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

308 นางสาว อนัญญา ปนัศิริ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที .เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

309 นาย เลอศักด์ิ ศรีทานันท์ สถานีวิทยุคนไทยใจสามัคคี FM 100.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

310 นาย อนันต์ เสือน้อย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เซอร์วิสเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

311 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบอ่ FM 101.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

312 นาย คุรุศักด์ิ ประพนัธา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คุรุศักด์ิเน็ตเวิร์ค ไม่เหน็ด้วย

313 นางสาว นงนภัส ฟกัข า บริษทั เจริญเคเบิล้ทีวี จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

314 นาย กาญธิดาภา ฉมิพลี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กดุขา้วปัน้ธุรกจิบนัเทิง ไม่เหน็ด้วย

315 นาย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิล้ทีวี จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

316 นาย อตัรธณชัย เถาฉมิ 102.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

317 นาย ธนกฤต รุ่งแสนทวี สถานีวิทยุนานาชาติปทุมร่วมใจ FM 94.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

318 นาย อาวรณ์ อาจหาญ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เออาร์เจกรุ๊ปมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

319 นาย ชนธรรม ฉมิพลี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กดุขา้วปัน้ธุรกจิบนัเทิง ไม่เหน็ด้วย

320 นาย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.พ.ีพ.ีเจริญทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

321 นาง วงเดือน สุตัญต้ังใจ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไมค์ทอง99 สถานีวิทยุ

ดอนยูง-ดงฟา้หว่น FM 104.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

322 นางสาว สมหมาย โสดาจนัทร์ สถานีวิทยุ ล าปลายมาศ FM 98.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

323 คุณ เยาวณา อาทิตยาธรรม บริษทั ดนตรีสีสัน จ ากดั ไม่เหน็ด้วย
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324 นาย สนทยา ทิจะยัง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทิจะยังมีเดีย FM 95.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

325 นาย สมภาศ ไฝ่ฝัน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใฝ่ฝันสตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

326 นาย ณัฐพล พระกระนวน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนจงั ไม่เหน็ด้วย

327 นาย รังสรรค์ จนัทร์กวีกลู บริษทั เจริญเคเบิล้ทีวี จ ากดั (คล่ืน 90.75) ไม่เหน็ด้วย

328 นาย ถาวร เดชอดุม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอน็-จอย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

329 นาย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิล้ทีวี จ ากดั (คล่ืน 106.75) ไม่เหน็ด้วย

330 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classis Radio 97.50 (รหสัสถานี 07520266) ไม่เหน็ด้วย

331 นาย โกมล เพชรค า เจา้ของสถานีวิทยุ ไม่เหน็ด้วย

332 นาง พศิมัย สุขล้ าคณา สถานีวิทยุท้องถิน่ธาตุพนม ไม่เหน็ด้วย

333 นาย พลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุ เขาเหมนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

334 นาย สรศิษฎ์ ศรีกล่ินดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทองพนัชั่ง อาร์ท ไม่เหน็ด้วย

335 นาย สหคณาพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว ไม่เหน็ด้วย

336 นาย เกดิไชยยศ สิริโพธ์ิวงศ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนรักษดิ์น สถานีวิทยุคนรักษดิ์น FM 89.25 

MHz

ไม่เหน็ด้วย

337 นาง วินิจ พทิักษวรรณ สถานีวีิทยุโพธ์ิพทิักษเ์รดิโอ FM 88.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

338 คุณ สาวิตรี สีนาม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพือ่นใจเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

339 นาย สุทัศน์ ศรีแกว้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทุ่งกลุาสตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

340 นางสาว ยุพาพรรณ แสงค าพระ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชมดาวเรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เหน็ด้วย

341 นาย ปฏิพนัธ์ จนัต๊ะนาเขต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมาย มีเดีย เรดิโอ สเตชั่น กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

342 นาย กณัณ์วัตร์ ตฤณรัตนพนัธ์ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

343 นาง ดลชนก ปิน่รอด สถานีวิทยุเพือ่การเรียนรู้ 98.50 ไม่เหน็ด้วย

344 นาง บญุช่วย เอยีมชาวนา บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

345 นางสาว วัลลภา ค าวัง บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

346 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวิทยุเสียงส่ือสารประชาชน FM 96.00 ไม่เหน็ด้วย

347 นางสาว วราภรณ์ ประไพ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

348 นาย จรัส สุปญัญา สถานีวิทยุFM 96.0MHz คนรักเชียงแสน ไม่เหน็ด้วย

349 นางสาว สิริรักษ ์ตฤณรัตนพนัธ์ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

350 นางสาว พอลาวัณย์ พบิลูย์ศักด์ิโสภน โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล ไม่เหน็ด้วย

351 นางสาว ศรวณีย์ สีจ าปา บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

352 นาง บวัเขยีว สมควร ไม่เหน็ด้วย
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353 นาง วาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบมูเรดิโอเน็ทเวิร์ค ไม่เหน็ด้วย

354 นาย บรูพา โรจน์บญุถงึ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

355 นาย เกยีรติชัย กอ้งไกรพนัธ์ุ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

356 นาย มงคล สังขศ์รี บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

357 คุณ ธีระชัย ปนิตามูล สถานีวิทยุ 99 Mhz  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทอมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

358 นาย สุริยา ประไพ บริษทั เสรี เอน็จเินียริง ซิสเต็มส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

359 นาย ปติิภาคย์ ปิน่รอด วิทยาลัยเทคนิคล าพนู ไม่เหน็ด้วย

360 คุณ เจม สายปญัญา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายปญัญาเรคคอร์ดแอนด์สตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

361 นาย ภูวนาท รัตนโชติภิญญา บริษทั เอส เอส ที เพชรบรูณ์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

362 นางสาว พศิลยา บวัแกว้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โสรยาเฟอร์ติไลเซอร์ ไม่เหน็ด้วย

363 นาย จรัญ รัตนโชติภิญญา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เหน็ด้วย

364 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเต่า ไม่เหน็ด้วย

365 นาย ณรงค์ชาญ วงศ์ริยะ สถานีวิทยุ music line staion ไม่เหน็ด้วย

366 นาย สมพร ศีลาบตุร สถานีมะละกอ เอฟเอม็ 92.25 ไม่เหน็ด้วย

367 นาย ปญัญา สิงหน์ัน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปญัญาโปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

368 นาย บญุตัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบอ่ ไม่เหน็ด้วย

369 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เรดฮอดมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

370 คุณ บญุศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ ไม่เหน็ด้วย

371 นาย อ านาจ จนัทร์คง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยอดชายเรดิโอเรคคอร์ด (2012) ไม่เหน็ด้วย

372 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบา้นสันติสุข หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอพ ีมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

373 นางสาว อนงนาฏ บตุรดา บริษทั ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

374 นางสาว ทิพวัลย์ เร่ิมพงษ์ หจก. หนองสระ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

375 นาย สมชาย ทิพย์พรชัย หจก. ดีเคที มีเดีย สถานีวิทยุขนุด่าน ไม่เหน็ด้วย

376 นาย กติติพนธ์ ท้าวค า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

377 นาย ธนิตศักด์ิ ธนะจริสพฒัน์ สถานีวิทยุคล่ืนอา่วไทย FM 101.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

378 นาง พรธิภา วิชัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุราษฎร์ธานี จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

379 นาย อ าพล พชัรญานนท์ สาธารณะโอท้อปไทรโยค ไม่เหน็ด้วย

380 นางสาว หอมหมื่นล้ี นาคมณีนพเกา้ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดีเจสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

381 นางสาว พณัณ์วรา ทองเกดิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนโคราช เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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382 นาย ชาญวิทยู ลาภเปรม สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธ์จกัรชัยเพือ่ความมั่นคง ไม่เหน็ด้วย

383 คุณ อรัญชัย โบราณรัตน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อรัญชัย เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

384 นาย คุณสหคณาพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว ไม่เหน็ด้วย

385 คุณ ณัฐกร จองไพจติรสกลุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จอมไพจติรสกลุ ไม่เหน็ด้วย

386 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจตุัรัส เรดิโอ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

จตุัรัสบรอดแคสต้ิง

ไม่เหน็ด้วย

387 คุณ วดาวรรค์ พงศ์นันทน์ สถานีวิทยุคนใจใส FM 105.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

388 คุณ รังสรรค์ พงศ์พรีภัทร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรีเวช ไม่เหน็ด้วย

389 คุณ รังสรรค์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มวลชนสัมพนัธ์ ปากช่อง ไม่เหน็ด้วย

390 คุณ นวลจนัทร์ หงษสู์ง หา้งหุ้ีนส่วนจ ากดั สิริมงคลบา้นและสวน ไม่เหน็ด้วย

391 คุณ ประสงค์ ทองศรีสกลุ สถานีวิทยุมิว เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

392 คุณ ธนิตศักด์ิ ธนัจริสพฒัน์ สถานีวิทยุคล่ืนอา่วไทย ไม่เหน็ด้วย

393 คุณ วรพจน์ ทรายค า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เวียงฟา้พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

394 คุณ พรชิภา วิชันดิษฐ ไม่เหน็ด้วย

395 คุณ บญุเทียม กหุลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียงฅนสระบรีุ 99.25MHz ไม่เหน็ด้วย

396 คุณ ยุพนิ จนัทร์ชุย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นักบญุขนุเขา ไม่เหน็ด้วย

397 คุณ ดวงตา เพง็ลุย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

398 คุณ สัมพนัธ์ เจยีงวงศ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยาใจ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

399 คุณ โชคชัย ชนะบรูณาศักด์ิ สถานีวิทยุเอม็สเตชั่น 97 MHz อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบรีุ

ไม่เหน็ด้วย

400 คุณ เรณู นุชนิยม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เรณูพาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

401 คุณ มงคล ออ้นอบุล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ คล่ืน 90.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

402 คุณ วิริยะ สุวิชาโน หา้งหุน้ส่วน บรอดแคสท์ ดีไอวาย ไม่เหน็ด้วย

403 คุณ ศาสตรา บรุาณศรี สถานีวิทยุบา้นเราหนองบญุมาก FM 96.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

404 คุณ สถติย์ จ าเริญทิพย์ หา้งหุน้ส่วน เอก็ซ์-อาย เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

405 คุณ สมเกยีรติ วีระวัฒน์โสภณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ชุมแสงเรดิโอกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

406 คุณ เจษฎา คามพนิิจ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นักบญุขนุเขา ไม่เหน็ด้วย

407 คุณ ทศวงศ์ ศรีจนัทร์ออ่น หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สิบตระกลู เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

408 คุณ อฐัากร สมัถชัย สถานีวิทยุบา้นเล่าสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

409 คุณ เฉวียง มันตะสูตร สถานีวิทยุกงไกรลาส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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410 คุณ ชลธี มันตะสูตร สถานีวิทยุสามง่ามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

411 คุณ อคัรณชัย เถาฉมิ 102.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

412 คุณ ศิขวาณิชย์ คิดดี สถานีวิทยุพฒันาชุมชนคนรักถิน่อ าเภอปง 

จงัหวัดพะเยา

ไม่เหน็ด้วย

413 คุณ ชาญชัย อนิททูล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฟา้ใหญ ่พฒันาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

414 คุณ สุรใจ มณีจกัร สถานีวิทยุบา้นเล่าสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

415 คุณ สนชัย สมบรูณ์ 98.25 MHz. ไม่เหน็ด้วย

416 คุณ มาลี ศรีจนัทร์ออ่น หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มาลีเรดิโอ 2017 ไม่เหน็ด้วย

417 คุณ บริษทั สบนังา 2555 โลจสิติกส์ จ ากดับริษทั สบนังา 2555 โลจสิติกส์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

418 คุณ พชิิต สุทธศาสตร สถานีวิทยุ แสงสวรรค์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

419 คุณ จรินทร์ เจมิเกาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั น่านฟา้ย่าโม ไม่เหน็ด้วย

420 คุณ สมนึก วรวงศ์วัฒนะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มิตรสัมพนัธ์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

421 คุณ ประยูร วรวงศ์วัฒนะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วังตะวัน เรดิโอ และสมาคมวิชาชีพวิทยุ

โทรทัศน์ภาคประชาชน

ไม่เหน็ด้วย

422 คุณ ยรรยง วิพธิกาญจน์ วังพกิลุสัมพนัธ์ (หจก.วิทยุเสียงของประชาชน ) ไม่เหน็ด้วย

423 นาย สุพจน์ อตุราช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไร่ออ้ยเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

424 คุณ พชัมน จนัทร์แสง วิทยุชอนไพรเรดิโอ (หจก. แสงอรุณทีมมีเดีย 2012) ไม่เหน็ด้วย

425 คุณ นวรัตน์ อารีสรรค์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สตูดิโอเฮ้าส์พมิาย ไม่เหน็ด้วย

426 คุณ ธานินทร์ ภักดีศิริวงษ์ สถานีวิทยุหนองบวับานเรดิโอ FM 99 MHz ไม่เหน็ด้วย

427 คุณ ภัธรวดี บงัสันเทียะ สถานีวิทยุหนองบวับานเรดิโอ FM 99 MHz ไม่เหน็ด้วย

428 คุณ สุภาพร วรรณกอ้น สถานีวิทยุปคูาเรดิโอ FM 99.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

429 คุณ พรวรัชญ ์สุนทวงศ์ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

430 คุณ ทองค า ภูมิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

431 คุณ ปญัจะ แกว้นาทม ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

432 คุณ ทองเล่ียน เพยีจนัทร์อบุ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

433 คุณ อดุร ขจรพบ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ลูกทุ่งบา้นดอนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

434 คุณ นิยม สารพนัธ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

435 คุณ ผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวิทยุส่ือสารมวลชนคนดอนปูต่า ไม่เหน็ด้วย

436 คุณ เซ่ง นากอก สถานีวิทยุส่ือสารมวลชนคนดอนปูต่า ไม่เหน็ด้วย

437 คุณ ทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุส่ือสารมวลชนคนดอนปูต่า ไม่เหน็ด้วย
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438 คุณ ชนาธินาถ แกว้ปญัญา กลุ่มคนสถานีวิทยุส่ือสารมวลชนคนดอนปูต่า ไม่เหน็ด้วย

439 คุณ จฑุาทิพย์ สุทธิธรรม กลุ่มคนสถานีวิทยุส่ือสารมวลชนคนดอนปูต่า ไม่เหน็ด้วย

440 คุณ วิเศษ กองนาคู สถานีวิทยุ วิเศษซาวด์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

441 คุณ อารย์ สิมสินธ์ุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ผาขาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

442 คุณ ปราณี สิมสินธ์ุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

443 คุณ สมมุติ เพยีรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

444 คุณ รณฤทธ์ิ เพยีจนัทร์อบุ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

445 คุณ วีระศักด์ิ ญาติสังกดั สถานีวิทยุ คนไทบา้น ไม่เหน็ด้วย

446 คุณ อนุชา เพยีจนัทร์อบุ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

447 คุณ ถนอมจติร ภูมิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

448 คุณ พระครูสิริธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสว่างใจ ไม่เหน็ด้วย

449 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

450 คุณ ศิริจนัทร์ ลุ่มมาตย์ สถานีวิทยุ คนวังยาว เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

451 คุณ ปาณิศรา จนุทวิเทศ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไตรภูมิเอน็เตอร์เทนเม้นต์ ไม่เหน็ด้วย

452 คุณ พวันนา สุธน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สาวส่าโปรโมชั่น แอนด์เรคคอร์ด ไม่เหน็ด้วย

453 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวิทยุพรัสรรค์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

454 คุณ รุณภพ เพยีจนัทร์อบุ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

455 คุณ หกั สารพนัธ์ุ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

456 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ์ สเตชั่น (รามราชนิเวศน์) ไม่เหน็ด้วย

457 คุณ จริารัฎฐ์ บญุนัก สถานีวิทยุ เวียงกมุกาม 97.0 MHz 12520216 ไม่เหน็ด้วย

458 คุณ จตุพร สุขสถติย์ สถานีวิทยุ พปินูเรดิโอ FM 99.75 MHz และ104.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

459 คุณ อญัชิสา สุมล สถานีวิทยุ ควันพลองเรดิโอ FM 107.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

460 คุณ อฑัฒกร โกมลสุบนิ บริษทั บี.พ.ีพ ีเรดิโอ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

461 คุณ ณัฎฐชัย ปญัญาทรง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จเีอชพ ีแอดเวอร์ทิชเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

462 คุณ ประภาศรี มูลลี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ลิลล่ี เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

463 คุณ ธวัช ไชยวงค์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บซีรเอม็มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

464 คุณ กนัยารัตน์ นามสวัสด์ิ สถานีวิทยุ กอ้งนามศิลป์ ไม่เหน็ด้วย

465 คุณ สุภาพร กัว้พทิักษ์ บริษทั สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

466 คุณ สุวรรณ สายค า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กอ่น้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย
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467 คุณ เจริญพส รวมธรรม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กอ่น้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

468 คุณ เทียน แผลงฤทธ์ิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กอ่น้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

469 คุณ ณีรนุช หรัิญญก์นก สถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตร สันปา่ตอง จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

470 คุณ โชคดี รัชชะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอฟเอม็ 100 เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

471 คุณ ไชยยศ สุญทุกข์ สถานีวิทยุ Happy Radio พทัยา ไม่เหน็ด้วย

472 คุณ สมบติั มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ์ ไม่เหน็ด้วย

473 คุณ สุเชษฐ์ ค าลือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส .พ.ีเอน็ วาไรต้ี มีเดีย 0818853321 ไม่เหน็ด้วย

474 คุณ กนกพร กดุไธสง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กนกพรมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

475 คุณ อนุสรณ์ สุมาทร วิทยุธุรกจิ ไม่เหน็ด้วย

476 คุณ อคัรชัย เดชมูล สถานีวิทยุกวีเอฟ.เอม็ 100.5 ไม่เหน็ด้วย

477 คุณ สุเทพ เม้าสง่า หา้งหุน้ส่วน จอมสุรางค์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

478 คุณ เกษมสันต์ ฤทธ์ิตา สมาคมผุ้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ไม่เหน็ด้วย

479 คุณ สายฝน บตุราศรี ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

480 คุณ กญัภร นวลสี ตัวแทนประชาชน ไม่เหน็ด้วย

481 คุณ กมัปนาท ภูมิล านันท์ ไม่เหน็ด้วย

482 คุณ พณัภัช  มง มาตร  สถานีวิทยุ  อสมท  น่าน ไม่เหน็ด้วย

483 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี ไม่เหน็ด้วย

484 คุณ วิริทธ์ิพล  หรัิญ รัตน์  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนมัก ไมค์ มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

485 คุณ ศรีนวล ค าประเสริฐ สถานีวิทยุคนเมืองล้านนาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

486 คุณ เกริกเกษม อรุณบญุมาศ สถานีวิทยุอสิานเรดิโอ fm 96.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

487 นางสาว ธัญานุสร หงัเพชร สถานีวิทยุลูกทุ่งไทยบ าเหน็จ ไม่เหน็ด้วย

488 นางสาว พศิมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชนคนกระนวน ไม่เหน็ด้วย

489 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอฟเอม็สุราษฎร์ธานี ไม่เหน็ด้วย

490 นาย สุกจิ โกเศส หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สายกจิรุ่งโรจน์ ไม่เหน็ด้วย

491 นาย ธนพล กณัฑสังข์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฮิวแมนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

492 นาย สายัณห ์ปรงแกว้ สถานีวิทยุไฟรเวอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

493 นาง นงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษทั กรีนโซนไฮแลนด์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

494 นาง ปณุณดา คุนมาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซันนี่มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

495 นาย บญุช่วย งามดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ล าปลายมาศ ไม่เหน็ด้วย
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496 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ล าปลายมาศ ไม่เหน็ด้วย

497 นาย วัธน แพนดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ล าปลายมาศ ไม่เหน็ด้วย

498 นาง นวลจนัทร์ ศรีสุข หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 75 โปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

499 คุณ คนึง เปรมสมบติั ไฟว์สตาร์เว็ป เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

500 คุณ ประจกัษ ์ติยะวงค์ สถานีวิทยุ ฅนแม่ฮ่องสอน FM 89.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

501 นาง กาญจนา คงยอด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คล่ืนฮิต ท็อปไทย สถานีวิทยุ กรีนเวฟเรดิโอ 

FM 101.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

502 นาย ประยูร ยลอดุม สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

503 คุณ อพชัชา ธนรุจวิิวรรธน์ ผู้ฟงัรายการ ไม่เหน็ด้วย

504 นางสาว มาลินี อภิรักษธ์ามภากลุ สถานีวิทยุดิจติอลทู106.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

505 นาย อภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุธุรกจิบุง่เรดิโอ 90.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

506 นาง อ าภา โพธิ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย

507 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

508 นาย ประกฤต ภู่พสิิฐ สถานีพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

509 นาย อนิรุทธ์ ทุลไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียงล้ิงค์ไทยแลนด์ ไม่เหน็ด้วย

510 นาย ภูวนัตถ ์มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz ไม่เหน็ด้วย

511 นาย กร กอืใจ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แสนยาวิชัย อเิลคทริค ไม่เหน็ด้วย

512 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย์ สถานีวิทยุ พี.ดี บรอดแคสต้ิง เชียงใหม่ ไม่เหน็ด้วย

513 นาย นิพนัธ์ ทิพย์แกว้ สถานีวิทยุพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

514 นาย รัตน์ติกรณ์ เวชสุค า สถานีวิทยุพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

515 นาย สตญา สินธุสัย สถานีวิทยุพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

516 คุณ ไพโรจน์ เงอเลอะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรจนศิลป ์มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

517 คุณ เที่ยง โพธ์ิชืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 ไม่เหน็ด้วย

518 นาย อรุณชัย พมุเสน นักจดัรายการวิทยุ ไม่เหน็ด้วย

519 นางสาว เอือ้มเดือน สมานมิตร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เสียงจะนะ ไม่เหน็ด้วย

520 นางสาว สุขนิตย์ วิทยาภิรักษ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

521 นาย พลเดช คงยอด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คล่ืนฮิตท๊อปไทย จ ากดั สถานีวิทยุกรีนเวฟ 

fm 101.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

522 คุณ ไวพจน์ ออ่ยปยุ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

523 นาง สุชาดา แสงวิเศษ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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524 นาย สมปอง ทองดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

525 นาง นวลจนัทร์ มูลมณี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

526 คุณ บวับาล หมอปา่ บริษทัแสนสุขวิชั่น จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

527 คุณ ลัดดา พลบตุร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทุ่งสามแท่ง เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

528 คุณ ณัฐพสิิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

529 นาง พองพยอม จติรคง สถานีวิทยุคล่ืนวัฒนธรรมอสีาน ไม่เหน็ด้วย

530 นาย วิชัย เฉลิมร าพงึวงษ์ สถานีวิทยุเอฟเอม้บา้นหวันา 90.25 ไม่เหน็ด้วย

531 คุณ ประกาศิต พวงนาค หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพรหมศิลป์ ไม่เหน็ด้วย

532 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวิทยุบา้นผือ ไม่เหน็ด้วย

533 นาย ชัยสิทธ์ิ ไชยมา สถานีวิทยุแมสเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

534 นางสาว กญัญณ์ณัฏฐ์ เพง็อิม่ สถานีวิทยุซันนี่เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

535 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุโมเดิร์นเวฟ สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

536 นาย วิวัฒน์ หนูมาก สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนปา่หว้ยพดู ไม่เหน็ด้วย

537 นางสาว นิพชิฌพพ์ร เปน็สบาย โครงการรักษไ์ทย ไม่เหน็ด้วย

538 นาง อภิสรา บตุรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

539 นาง จติิยา ปรางนวน สถานีวิทยุขขุนัธ์ เรดิโอ 96.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

540 นาย อ านวย กคุ ารักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เหน็ด้วย

541 นาย กติติพงษ ์สมควร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที .เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

542 นาย ทรงศักด์ิ บญุตา สถานีวิทยุขขุนัเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

543 นาย สุชาติ ระก า วิทยุคนเกษตร ไม่เหน็ด้วย

544 คุณ สมใจ ซ าฮกตัน สถานีวิทยุคนรัก ปทุมและสถานีวิทยุรวมพลคนขา่วชาวอยุธยา ไม่เหน็ด้วย

545 นางสาว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษทั บา้นสุขภาพดีเรดิโอ จ ากดั 90.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

546 นาย ดวงจนัทร์ ชาวนา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พาชื่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

547 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวิทยุอ าเภอโคกส าโรง ไม่เหน็ด้วย

548 นาง ทองจนัทร์ สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เหน็ด้วย

549 นาง อนิทร์ปอน สาระค า กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เหน็ด้วย

550 นาย สมร สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เหน็ด้วย

551 คุณ อไุร อนิทร์เดน บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไม่เหน็ด้วย

552 คุณ ร าไพ นุกาดรัมย์ ไม่เหน็ด้วย
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553 นาย ณรงค์ วันยงค์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พทิักษ ์เอน็จอย ไม่เหน็ด้วย

554 นางสาว กิง่ดาว บ ารุงชาติ ห้ีางหุน้ส่วนจ ากดั นครกาหลงธุรกจิโฆษณา ไม่เหน็ด้วย

555 นาง กรณิศ ไพกมุกณัฑ์ สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

556 นางสาว วิชัชุฎา วิชาเถนิ สถานีวิทยุประชาชนแม่ตืนศรีวิชัย สถานีวิทยุคนรักษด์อย ไม่เหน็ด้วย

557 คุณ วริทธ์ิ ธนรุจวิิวรรธน์ ผู้ฟงัรายการ ไม่เหน็ด้วย

558 นาย วิทยา ใจสอาด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อนิทร์บรีุ มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

559 คุณ เอนก แกว้มาลา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เม็งกาโตเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

560 นาย อดุม เสิดผาด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนค าพองุ ไม่เหน็ด้วย

561 นางสาว อณัญญา ปนัศิริ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที .เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

562 นาย ประทีป ทัศนียาภรณ์ สถานีวิทยุกา้วหน้าเรดิโอ 96.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

563 นาย ประไพ ไกรษี สถานีีวิทยุรวมใจไทยน้ าเกลียง 103.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

564 นาย จติต์ดนัย จนัทร์แกว้ ดีเจ สถานีคนเมืองล้านนา ไม่เหน็ด้วย

565 คุณ อธิชา ปนัโน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อธิชาเรดิโอ แอนด์ ทราเวล ไม่เหน็ด้วย

566 นาง ธัญาลัย ชูเลิศ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทุ่งเศรษฐี แอด๊เวอไทซ่ิง ไม่เหน็ด้วย

567 นาย มานิต จนัทธรณ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อสิานมวลชน ไม่เหน็ด้วย

568 นาง พชัรินทร์ แกว้มาลา 17 หมู่ 4 ต.ปา่ตาล อ.ขนุตาล จ.เชียงราย 57340 ไม่เหน็ด้วย

569 นาย อทุิศ บตุรธรรมศา สถานีวิทยุคนเกษตรกร ไม่เหน็ด้วย

570 นาย ณัฐพล ทับทอง คล่ืนร่วมคิดสร้างสรรค์ สารพนัขา่วสาร บริการชุมชน

 FM 95.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

571 นาย เทพมาตรี พวงจ าปา สถานีวิทยุท้องถิน่ไทยกนัทรารมย์ ไม่เหน็ด้วย

572 นาย วิชิต กนัสาย สถานีวิทยุคนหญา้ปล้อง ไม่เหน็ด้วย

573 คุณ รัตนา จอีาทิตย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

574 นาย สุวิทย์ ทองบอ่ สถานนีวิทยุคนกา้วหน้า ไม่เหน็ด้วย

575 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกลุ กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไม่เหน็ด้วย

576 นาย สวรรค์ปวีร์ วงศ์หลวง สถานีวิทยุรวมใจไทยพยุห์ ไม่เหน็ด้วย

577 นาย ไหม ยืนยง สถานีวิทยุบา้นโนนลาน ไม่เหน็ด้วย

578 นาง พทัธนันท์ ศิลาชัย สถานีวิทยุวิอาร์สปอตเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

579 นาย พเิชฏฐ์ อทุธัง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แม่แตงมีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค ไม่เหน็ด้วย

580 นางสาว รัตนาภรณ์ บตุรธรรมมา วิทยุคนเกษตรกร 106.75 MHz ไม่เหน็ด้วย
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581 นาง รวิรรณ์ ศิริเลิศวิมล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศักด์ิชาย เรดิโอ สเตชั่น ไม่เหน็ด้วย

582 นาย สรวง รติกรธนประยูร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั รติกรเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

583 นางสาว หทัยทิพย์ งามอยู่ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไรไซต์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

584 นางสาว รัตติกาล แกว้บญุมี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทีอาร์เอมีเดียเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

585 นาย วิชญะ พวงทอง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจบ ีเอน็จเินียร่ิง ซีสเต็มและ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสานสัมพนัธ์ เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย

586 นาย ดิณห ์วัฒนพทิักษก์ลุ สถานีวิทยุลูกทุ่งไทบ าเหน็จ ไม่เหน็ด้วย

587 นาย วรุต พลูภูงา ร้านกิฟ๊โมบาย ไม่เหน็ด้วย

588 นางสาว ณัฐหทัย พลูภูงา ร้านกิฟ๊โมบายท่าตูม ไม่เหน็ด้วย

589 นางสาว สุรีิรัตน์ จนัทร์แดง ร้านกิฟ๊โมบาย ไม่เหน็ด้วย

590 นางสาว ทองแดง เสาร์ทอง ผู้ฟงั ไม่เหน็ด้วย

591 นาย เจริญ ไพรศรี นักจดัรายการ ไม่เหน็ด้วย

592 นาย ค าปอน แย้มสรวล นักจดัรายการ ไม่เหน็ด้วย

593 นาง ชญาณนันท์ จนัทร์เพชร นักจดัรายการ ไม่เหน็ด้วย

594 นาง นงรักษณ์ บญุศรี 60 หมู่ 2 ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี จงัหวัดร้อยเอด็ ไม่เหน็ด้วย

595 นาง รักชาติ แย้มสรวล นักจดัรายการ ไม่เหน็ด้วย

596 นาย ประมวล บญุศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

597 นาย ประสิทธ์ิ ธานีรัตน์ สถานีวิทยุเอน็เคเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

598 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นครราชสีมาทาวเวอร์ จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

599 นาย สมอาจ แย้มจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 106.00 อ.คง จ.นครราชสีมา ไม่เหน็ด้วย

600 นาง ปานิธสา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพฒันาและส่งเสริมชุมชน มิตรภาพเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

601 นาย เกยีติศักด์ิ พหลภิตโย คนเมืองเกา่ FM87.75 ไม่เหน็ด้วย

602 นาย นิโรธ โชค บริษทั อนัดามัน เพาเวอร์ แมส จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

603 คุณ อ าพนัธ์ พมิพลิา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75 Mhz ไม่เหน็ด้วย

604 นางสาว กนพร กดุไธสง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กนกพร มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

605 นาย ถนอม บญุเพช็ร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บา้นน้อยมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

606 คุณ วันดี จ านงค์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อารียะธุรกจิบนัเทิง ไม่เหน็ด้วย

607 นาย ยอดชาย อทิบษุย์ สถานีวิทยุThe FM 104.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

608 นาย ประสิทธ์ิ วิรุณพนัธ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอสเอสเรดิโอ 106.25 Mhz ไม่เหน็ด้วย
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609 คุณ อ าไพ อทุัยมา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อ าไพเรดิโอ fm 90.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

610 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ สถานีวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม ไม่เหน็ด้วย

611 นาง เฉล่ียว สายจนัทร์ สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธ์จกัรชัยเพือ่ความมั่นคง 

สาขา อ าเภอ ด่านขนุทด

ไม่เหน็ด้วย

612 นาย กรวิชญ ์มีเดช FM 90.0 เพชรบรูณ์ ไม่เหน็ด้วย

613 นาย เผย กัว้มาลา วิทยุมวลชนคนโนนดินแดง ไม่เหน็ด้วย

614 นาย กติติธัช ภูธนะโภคิน บริษทั ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

615 นาย กติติพนธ์ิ ท้าวค า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แฟมิล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

616 นาย ชม เทพสุรินทร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนบา้นเฮาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

617 นาง หนึ่งฤทัย บญุเพช็ร์ สถานีวิทยุคนเมืองงาม ไม่เหน็ด้วย

618 นางสาว กฤษภนดา ญตัติณรงค์ สถานีวิทยุวาไรต้ีเอฟเอม็ 103.5 MHz ไม่เหน็ด้วย

619 นางสาว พรพมิล วิรุฬรัตน์ สถานีวิทยุ รินค า เรดิโอ 99.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

620 นาย นิรันดร์ กติิราช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนพอเพยีง เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

621 นาย ค าฝ่ัน วรรณสินธ์ สถานีวิทยุชุมชนคนรักเมืองอาจ ไม่เหน็ด้วย

622 นาย ชมภู่ ค าลอย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมชายเรดิโอแอนด์มาเกต็ต้ิง ไม่เหน็ด้วย

623 นาย ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ บริษทั คารืมอนาทกขอ์นิเตอร์เทรด จ ากดั ไม่เหน็ด้วย

624 นาย อดุม กนัต้ะ ราชพฤกษเ์รดิโอ ไม่เหน็ด้วย

625 นาย เกยีรติศักด์ิ ใจตรง กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เหน็ด้วย

626 นาย บญุมา สุตะคาน กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เหน็ด้วย

627 นาย พสิิษฐ์ เวียงสมศรี สถานีวิทยุศรีธานีแฮปปีเ้รดิโอ 91.75 ไม่เหน็ด้วย

628 นางสาว สิริลักษณ์ บญุประสาร ร้านสบายดีชอปอบุล ไม่เหน็ด้วย

629 นาย สุชาติ พรหมธีรเดช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไทรน้อย เอน็เตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

630 นางสาว ยุพนิ ยอดรักษ์ ร้านย่ืงยง 2021 ไม่เหน็ด้วย

631 นาย บญุยืน สวนพลู สถานีวิทยุบวีายเรดิโอ FM106.50 ไม่เหน็ด้วย

632 นาง เลิศลักษณ์ ใบค า อบต. ขนุน ไม่เหน็ด้วย

633 นาย ชัยณรงค์ องอาจ ร้านกนิลมชมทุ่ง ไม่เหน็ด้วย

634 นาย พนิิจ ภูขาว หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฝางชนูเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

635 นาง อารี รอดเกดิ เดิมโรย สถานีวิทยุคล่ืนศรีวิชัย สถานีวิทยุแฮปปีเ้วฟมีเดีย 

FM 93.00 MHz สุราษฏ์ธานี

ไม่เหน็ด้วย

636 นาย ณัฐพงษ ์ลินลาด หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โชคพชิิต 2008 ไม่เหน็ด้วย
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637 นาย พรีธัช คณะรัฐ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย

638 นาย ปรีชา พลเขตกจิ สถานีวิทยุลัคกี ้เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

639 นาย ช านาญ พลูฉนวน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เหน็ด้วย

640 นาย ชัชวาลย์ เอยีกานา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โปโลพทุไธสง ไม่เหน็ด้วย

641 นาย ทัศนะ เจอืจาน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ท๊อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก ไม่เหน็ด้วย

642 นาย โกมล จรัิฐติกาลนนท์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัไทรน้อยเรดิโอ เอน้เตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

643 คุณ สรดิษฎ์ ศรีกล่ินดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทองพนัช่าง มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

644 นาย ภราดร จารุพนัธ์ มูลนิธิโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ไม่เหน็ด้วย

645 นาย ปณัณพฒัน์ บวรเมธาธนพงศ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปณัณพฒัน์ ไม่เหน็ด้วย

646 นาง ประนอม วรรณสินธ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คนรักเมืองอาจ สถานีวิทยุ 

คนรักเมืองอาจ 106.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

647 นาย บญุปล้ืม หาญณรงค์ สถานีวิทยุทุ่งเล่ียมเรดิโอ FM 89.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

648 นาง รุ้งทอง กอกวังใน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั น่านอพัเดท ไม่เหน็ด้วย

649 นางสาว ฐาณิศร์ ถริะสาโรช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ล าปางมีเดีย คล่ืน 102.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

650 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิจติรศิลปปกัธงชัย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

ปกัธงชัย 888

ไม่เหน็ด้วย

651 นาง อรพนัธ์ คุณเศษ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส านักงานหมอล าหนุ่งอสีานธุรกจิบรรเทิง ไม่เหน็ด้วย

652 นาย บญุเรือง คุณเศษ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส านักงานหมอล าหนุ่งอสีานธุรกจิบรรเทิง ไม่เหน็ด้วย

653 คุณ ชาญวิทย์ สนธิเจริญ ไม่เหน็ด้วย

654 คุณ วายุภัค ค าจนัทร์ สถานีวิทยุคล่ืนดีศรีประดู่ 96.50 ไม่เหน็ด้วย

655 นาง สุรรัตน์ บญุประสาร สถานีวิทยุสมูทคิต ไม่เหน็ด้วย

656 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวิทยุออลสไตล์สเตชั่น 103.0 MHz รหสัสถานี 12520261 ไม่เหน็ด้วย

657 นาย สุรสิทธิ สวิญญาณกทรัพย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วิทยุสนับสนุนธุรกจิชุมชน ไม่เหน็ด้วย

658 คุณ ณัฐวดี ทวีทอง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  สุราษฎร์สินทรัพย์ธุรกจิ ไม่เหน็ด้วย

659 คุณ อไุร อกิษรวรรณ ไม่เหน็ด้วย

660 นาง ออ่นอรุณ สุรัตน์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดับเบิล้กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

661 คุณ อทุัย สุรัตน์ ไม่เหน็ด้วย

662 นาย ชาตรี ภาคส าโรง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สะแกราชสัมพนัธ์มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

663 นางสาว นันริฌาญ ์ภักดี หา้งหุ้ีีนส่วนจ ากดั เกษตรสินสีมา ไม่เหน็ด้วย

664 นางสาว พณัญม์ิตา พุม่ธนานพรักษ์ หา้งหุน้สี่วนจ ากดั สวีทเวฟ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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665 นาย รัตนจรินทร์ จติตนา สถานีวิทยุ FM 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

666 นางสาว นันท์ณภัสร์ โพธ์ิกล่ิน สถานีวิทยุทุ่งสวรรค์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

667 นาย มยุราช บตุรธรรมา สถานีวิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

668 นาง บรูณ์ภาคย์ ภูมิโภคพฒัน์ สถานีวิทยุมิตรภาพกยูลาว FM 88.75 MHz อ.หว้ยทับทัน ไม่เหน็ด้วย

669 นาย เสน่ห ์แสนค า สถานีวิทยุทุ่ีองถิน่ไทย FM 96.25 MHz อ. ราษไีศล ไม่เหน็ด้วย

670 นาย อดุร วิเศษชาติ สถานีวิทยุเพือ่นเกษตร FM 91.25 MHz อ.หว้ยทับทัน ไม่เหน็ด้วย

671 นาย เนตร ขนัค า หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มหาเฮง โปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

672 นาง บงัอร  ชูติธวัช หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดีดี เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

673 นาย พนัธมิตร สุนี สถานีวิทยุธุรกจิ ไม่เหน็ด้วย

674 นางสาว จรินันท์ จนัทวงษ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 24 เรดิโอ (สถานีวิทยุคนรากหญา้ เชียงราย ) ไม่เหน็ด้วย

675 นาย เอกชัย เทียมสีฟา้ สถานีวิทยุ ไม่เหน็ด้วย

676 นาง รอฝีอะ๊  หมานหล๊ะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นกเขา เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

677 นาย นคร พนัประสิทธ์ิ พญาแลเรดิโอ fm 100.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

678 นาย สมศรี ค าคูณ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เรดิโอ โคราช 7 รหสัสถานี 05520128 ไม่เหน็ด้วย

679 นาย สมควร ราษี สถานีวิทยุ SUNSHINE RADIO FM.100 MHz ไม่เหน็ด้วย

680 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวิทยุเมืองหมอแคนแกน่นคร ไม่เหน็ด้วย

681 คุณ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พชัรินทร์เรดิ

โอ 98.25 MHz หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พชัรินทร์เรดิโอ 98.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

682 คุณ พมิพพ์รรณ ปญัญาตาวงค์ เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง เหน็ด้วย เพราะมีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ เฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาต ชัดเจน 

ครบถว้น มีการระบรุายละเอยีดไว้อย่างชัดเจน 683 คุณ ภัคพล ทับทิมทอง วิทยุประชาคมระยอง เหน็ด้วยเฉพาะไม่กอ่ใหเ้กดิการรบกวน

684 คุณ รัตนภรณ์  ตันตระพพิฒัน์ สถานีวิทยุบา้นสันทรายใหม่ Pink Radio เหน็ด้วย, การมอบการบริหารจดัการทั้งหมดหรือบางส่วน อาจเปน็ไปได้หากมีการร้อง

ขอใหท้าง กสทช พจิารณา โดยใหเ้หตุผลอนัควร ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ กสทช685 คุณ โชคชัย รินชะ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) เหน็ด้วย

686 คุณ สุรพนัธ์ุ อนิโอภาส เหน็ด้วย

687 คุณ เสน่ห ์บญุแกว้ สถานีวิทยุบา้นผือเรดิโอ 94.75 เหน็ด้วย

688 คุณ สรรค์ สามกองาม หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สร้างสรรค์ มีเดีย เฮาส์ เหน็ด้วย

689 คุณ วสุรมย์ สุริยะวงศ์ ประชาชน เหน็ด้วย

690 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถติย์ มส. เหน็ด้วย

691 คุณ สราวุฒิ ปญัยาง กลุ่มคนศึกษาจงัหวัดสุโขทัย เหน็ด้วย

692 คุณ สมพงษ์  อนิทร์ มา สือรักอทุัย เหน็ด้วย

693 คุณ วาสนา ทรัพย์ธ ารงค์ ประชาชน เหน็ด้วย
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694 คุณ ขจรศักด์ิ จติหาญ สถานีวิทยุกระจายเสียง934 เหน็ด้วย

695 คุณ กฤษฎา ลิมปพทัธ์  เหน็ด้วย

696 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพนัธ์ เหน็ด้วย

697 คุณ สมนึก เดวีเลาะ วิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เหน็ด้วย

698 คุณ ไพบลูณ์ ย้อยหยด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยรังสิต

เหน็ด้วย

699 คุณ เสกสิทธ์ิ ค าบาง เหน็ด้วย

700 คุณ ณัฏฐินี แสนค า เหน็ด้วย

701 คุณ วีรชาติ บริษทั สันติภาพมีเดีย จ ากดั ทีวีอสีานบา้นเฮา เหน็ด้วย

702 นาง วารียา อบัดุล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อสิร๊อพ เหน็ด้วย

703 คุณ สุรเดช ร่มศรี วิทยุศึกษาและวัฒนธรรม FM91MHZ. 

(วิทยุเทคโนโลยีร้อยเอด็ )

เหน็ด้วย



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๗ กำรก ำกับดแูลกำรใชง้ำนคลื่นควำมถ่ี 

(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 คุณ บญัชา เหมืองหม้อ ประชาชน ไม่เหน็ด้วย, กสทช.หาเงิน จนมองไม่เหน็ความต้องการ

เสพส่ือ ข่าวสาร เนื้อหาของประชาชน มีแต่การยัดเยียด

จากผู้ประกอบการที่ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการ

ก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2 คุณ หรรษธร วรธนโชติ ไม่เหน็ด้วย เพราะอยากใหม้ีการต่ออายุใบอนุญาตกับผู้ประกอบการ

รายเดิม เพราะการเปล่ียนมือ จะท าใหเ้จ้าหน้าที่ที่มีงานท าอยู่เดิม 

ตกงาน วา่งงาน ยิ่งถ้ามีการประมูล ผู้ที่ได้ประโยชน์ คือกลุ่มทนุ 

นายทนุ ผู้มีเงิน

พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจกาวทิยุกระจายเสียง 

วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญัติใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว ้แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบ

กิจการ ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณา

ของคณะกรรมการต่อไป

3 คุณ ชุมพล คุ้มพนัธแ์ย้ม ไม่เหน็ด้วย ขอใหช้ะลอหรือปรับปรุงแก้ไขการก ากับดูแลใหม่อีกคร้ัง ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการ

ก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

4 คุณ สุริยนต์ ต้ังขันติธรรม บริษทั ลูกทุ่งเน็ตเวร์ิก จ ากัด ไม่เหน็ด้วย และมีความเหน็วา่ ควรแจ้งเหตุใหก้ับผู้ประกอบการ

ก่อนจะเพกิถอนสิทธิ ์อย่างน้อย 30-60 วนั เนื่องจากเอกสารนี้ออก

ทางราชการ กวา่จะส่งถึงผู้ประกอบการล่าช้าและบางกรณีไม่รับ

ข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้น

เหน็ควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากกระบวนการรวบรวมข้อเทจ็จริงของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามร่างประกาศข้อ ๒๙ นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใหโ้อกาสคู่กรณีได้โต้แย้งและ

แสดงพยานหลักฐานประกอบการพจิารณา ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญัติ

วธิปีฏบิติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

5 คุณ คมสันต์ สีดานุช หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเค.เอส.เจริญสุข ขอขยายเวลาไปก่อน5ปคีรับ พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจกาวทิยุกระจายเสียง 

วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญัติใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว ้แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบ

กิจการ ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณา

ของคณะกรรมการต่อไป

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
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(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

6 คุณ พงค์กร หาญจิต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีเอส.จี มีเดีย ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้าน ขอใหใ้ช้ความถี่แบบเดิม พระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจกาวทิยุกระจายเสียง 

วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบญัญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บญัญัติใหม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตส้ินอายุเอาไว ้แต่ก าหนดใหผู้้รับใบอนุญาตด าเนินการยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการเปล่ียนผ่านการทดลองประกอบ

กิจการ ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณา

ของคณะกรรมการต่อไป

7 นาย พฒันา พฒันต่อตระกูล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ออเรนจ์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ต้องมีความเสมอภาค ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการ

ก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

8 นาย ประสาน ผิวขาว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พอเพยีงเรดิโอ 59 ไม่เหน็ด้วย ขอใหจ้ัดสรรคล่ืนความถี่ด้วยความเสมอภาค ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการ

ก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9 คุณ อนนท ์บวับาล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พพีเีรดิโอ ไม่เหน็ด้วย ไม่เปน็ธรรมกับผู้ประกอบการฯ ขอเอาตามเสียง

ส่วนมากของภาคีผู้ประกอบการฯ ทั่วประเทศครับ

ส านักงาน กสทช. จะน าความเหน็ไปประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการในการ

ก าหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

10 คุณ พงษศั์กด์ิ ปจัจุโส คล่ืนสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ ีพ ีแอนด์

 พ ีมีเดียกรุ๊ป

ไม่เหน็ด้วย ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมดังกล่าวและขอให้

ยกเลิกการแสดงความคิดเหน็ทั้ง 6 ฉบบั ต้ังแต่บดันี้เปน็ต้นไป

11 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวทิยุนครกาหลง 94.75 MHz ไม่เหน็ด้วย ขอคัดค้าน ไม่เหน็ด้วยประการทั้งปวง

12 คุณ วารุณีย์ จารุลักขณา หา้งหุ้นส่วน จ ากัด ประสิทธิ ์คาร์ เซ็นเตอร์ ไม่เหน็ด้วย

13 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สมาคมกิจการวทิยุกระจายเสียงทอ้งถิ่นอุบลราชธานี ไม่เหน็ด้วย

14 นาง ฟา้สุวรรณ์ ตรุระจิตต์ สถานีวทิยุเสียงผ่านฟา้นราธวิาส ไม่เหน็ด้วย

15 คุณ ชลธร ววิฒัน์วศิาลสกุล ไม่เหน็ด้วย

16 คุณ เบญญาภา มณีคุณ ไม่เหน็ด้วย

17 คุณ ขวญัสอน แพน้อย ไม่เหน็ด้วย

18 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวทิยุ 93 Mass FM ไม่เหน็ด้วย

19 คุณ พรรษธร วรธนโชติ ไม่เหน็ด้วย

20 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย์ ไม่เหน็ด้วย
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(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

21 คุณ ทนิรัตน์ ศุภผลกุลนันทร์ ไม่เหน็ด้วย

22 นาย ชาญชัย ต๊ะโต สถานีวทิยุคนรักษดิ์น ไม่เหน็ด้วย

23 คุณ พงศ์กร หาญจิต หา้งหุ้นส่วน จ ากัด พ.ีเอส.จี มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

24 คุณ เพญ็ฤดี อาลีมามะ สถานี 93massfm ไม่เหน็ด้วย

25 คุณ วธันา ขวญัเดช ไม่เหน็ด้วย

26 คุณ ศรัญญา วบิลูกิจ ไม่เหน็ด้วย

27 คุณ สุมาลี อินนา สถานีวทิยุ แซ่บ สเตชั่น FM.91.25 MHz. ไม่เหน็ด้วย

28 คุณ มนัสสา โชติรุ่งโรจน์ บริษทั จารุลักขณา เรดิโอ จ ากัด (FM92.25 สะเดาจารุ

ลักขณา เรดิโอ)

ไม่เหน็ด้วย

29 คุณ สมใจ นวลแก้ว ไม่เหน็ด้วย

30 คุณ ธนากร วบิลูกิจ สถานีวทท. Mass FM หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

ดับเบิ้ล กาย มีเดีย

ไม่เหน็ด้วย

31 คุณ วรรณา แก้วมณี ไม่เหน็ด้วย

32 คุณ พนิิศจัย พรหมเทพ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ล กาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

33 คุณ นคร มงคลสวสัด์ิ สถานีวทิยุเพื่อการศึกษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกร

ไม่เหน็ด้วย

34 คุณ วรภพ อินยา ไม่เหน็ด้วย

35 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผู้ประกอบกิจการ ไม่เหน็ด้วย

36 คุณ อมรรัตน์ ศรีพฤกษ์ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย

37 คุณ กิตติพงษ ์มโนเจริญ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

38 คุณ สุรพนัธุ ์อินโอภาส ไม่เหน็ด้วย

39 คุณ สุรศักด์ิ ดวงดาว หจก กันทลักษว์ทิยุ ไม่เหน็ด้วย

40 คุณ นิวฒัน์ กระเสาร์ วทิยุคนรักชาติ ไม่เหน็ด้วย

41 คุณ อุทยั กันธา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดต้นเงินล้านนา ไม่เหน็ด้วย

http://tuleedin_69hotmail.com/
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(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

42 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคมวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์สุพรรณบรีุ ไม่เหน็ด้วย

43 คุณ กิตติภพ สายสนอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบ.ีบ.ีเอฟเอ็ม ไม่เหน็ด้วย

44 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดมิตรเมืองลุง99มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

45 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมส่ือช่อสะอาด ไม่เหน็ด้วย

46 คุณ ธรีะพงษ ์ค าผุย ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

47 คุณ ผดุง สุวรรณวทิย์ ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

48 คุณ ธรี สุดเล็ก สถานีวทิยุ คนอุทยัเก่า ไม่เหน็ด้วย

49 คุณ ศิวณัฐ  อาจหาญ สถานีวทิยุค าสมบรูณ์  ไม่เหน็ด้วย

50 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

51 คุณ แฉล้ม สุวรรณวทิย์ ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

52 คุณ รุ่งเกล้า เยี่ยมงาม นักจัดรายการวทิยุ ไม่เหน็ด้วย

53 คุณ ภาสกร ด ารงโภวรรณ สถานีวทิยุวาไรต้ีเอฟเอ็ม ไม่เหน็ด้วย

54 คุณ พฒันพงษ ์จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

55 คุณ วรีะพงค์ พลอาสา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสะเกษวทิยุการทอ่งเที่ยว ไม่เหน็ด้วย

56 คุณ ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล สถานีวทิยุเฮลทเ์รดิโอ ไม่เหน็ด้วย

57 คุณ ชยุต สมัครไทย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฮิตมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

58 คุณ ทองพลู  ศรีบญุ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีบญุทรัพย์ไพศาล ไม่เหน็ด้วย

59 คุณ วริิยะ สุวชืาโน FM 93.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

60 คุณ นพดล ลือปนืมา สถานีวทิยุ ไม่เหน็ด้วย

61 คุณ กตัญญู เรือนตุ่น สถานีวทิยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาพฒันาทอ้งถิ่น ไม่เหน็ด้วย

62 คุณ กานต์รว ีศรีทอง สถานีวทิยุสตูรีเน็ทเวอร์ค105 เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

63 คุณ ชูชาติ อุทยัชิต หา้งหุ้นส่วนจ ากัดศิลาออนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

64 คุณ อาทติย์  จันทร  Surat CityRadio  ไม่เหน็ด้วย

65 คุณ เปรมฤดี ทาระพนัธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดทอ็ปทมีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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66 คุณ มารศรี อุทก สถานีวทิยุมัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอนครพนม ไม่เหน็ด้วย

67 คุณ อัตนัย ศรีพมิพ์ สถานีวทิยุ MKP Radio FM 96.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

68 คุณ จุฑาวฒิุ วรรณปกัษ์ สถานีวทิยุคนศาลาลอย-ทุ่งสวา่ง ไม่เหน็ด้วย

69 คุณ ฐวกิัลปช์ัย ชื่นสุคนธ์ สถานีวทิยุบา้นทา่แร่ 106.25 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี 

จ.นครสวรรค์

ไม่เหน็ด้วย

70 คุณ วฒิุนันท์  รัตน โชติภญิญา  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจ. บ.ี เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

71 คุณ รุจน์ เกี๋ยงท ามา ไม่เหน็ด้วย

72 คุณ สง่า อินยา ไม่เหน็ด้วย

73 คุณ กิตติพงค์ อินมณี socialradio 106 ไม่เหน็ด้วย

74 คุณ เกียรติศักด์ิ พหลภญิโญ สถานีวทิยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

75 คุณ ปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีพฒันาและส่งเสริมชุมชนมิตรภาพเรดิโอ 

FM 100 MHz

ไม่เหน็ด้วย

76 คุณ ชะนาพนัธ ์สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ FM 91.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

77 คุณ ธนวตั โสภาสิริโชติวรกุล ธนวตัเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

78 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวทิยุจัตุรัสเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

79 คุณ ไสว ฤทธพิษิ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดช่องแมววทิยุ ไม่เหน็ด้วย

80 คุณ นิธศิ จันกันทะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนชนบทเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

81 คุณ สุรศักด๋ิ ต้ือนวล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่นะเรดีโอ ไม่เหน็ด้วย

82 คุณ วทิยา บญุมาก หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกู้ภยัเชียงดาว ไม่เหน็ด้วย

83 คุณ บญุช่วย ศรีเขียว วทิยุสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว ไม่เหน็ด้วย

84 คุณ ปริญญา ศิริวงศ์มงคล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลีลาล าปาง สตูดิโอ 

แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง

ไม่เหน็ด้วย

85 คุณ สามารถ ทองสวา่ง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดรักดอยเต่า ไม่เหน็ด้วย

86 คุณ ปราณี ปกุแก้ว วทิยุศรีดงเย็น ไม่เหน็ด้วย
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87 คุณ กัญญาณัฐ อินยา ไม่เหน็ด้วย

88 คุณ อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 ไม่เหน็ด้วย

89 คุณ พศวร์ี จักร์พนัธเ์ดโช บลูเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

90 คุณ วณีา โสพกิุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กร๊ีด เวฟ ไม่เหน็ด้วย

91 คุณ สุวรรณ์ โคตรชาดา รักษไ์ทยเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

92 คุณ จุลเจือ วรครบรีุ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุครบรีุ ไม่เหน็ด้วย

93 คุณ อาทติย์ วราวธุวเิชียร บริษทั นอร์มแพค็ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

94 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกุล สถานีวทิยุคนเมืองย่า 94.50 MHZ.อ.เมืองนครราชสีมา ไม่เหน็ด้วย

95 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถานีวทิยุ ไม่เหน็ด้วย

96 คุณ ธงศักด์ิ อริยะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

97 คุณ เกษมศรี สุภาอินทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สัมมาเวฟ ไม่เหน็ด้วย

98 คุณ อาทติย์ อาษาขันธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์เอฟเอ็ม ไม่เหน็ด้วย

99 คุณ บงัอร ชูติธวชั หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีดีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

100 คุณ ชาญวทิย์ ลาภเปรม สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธจ์ักรชัยเพื่อความมั่นคง ไม่เหน็ด้วย

101 คุณ ณัฐรดา ทาจันทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  นครพงิค์ล้านนา ไม่เหน็ด้วย

102 คุณ สุรศักด์ิ สุกนุ่ม มูลนิธพทุธเอนกประสงฆ์วดัสังฆทาน ไม่เหน็ด้วย

103 คุณ
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครวงัยางเรดิ

โอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครวงัยางเรดิโอ 90.50MHz. ไม่เหน็ด้วย

104 คุณ นิรมล วงศ์ใหญ่ เต็มร้อยเรดิโอล าพนู ไม่เหน็ด้วย

105 คุณ สุนทร จ ารัส ไม่เหน็ด้วย

106 คุณ รัชดาพร พรพา ไม่เหน็ด้วย

107 คุณ ปฏกิร พนิิจกุล ไม่เหน็ด้วย

108 คุณ พพิฒัน์ยุทธสารเสนีย์ สถานีวทิยุภมูิใจเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

109 คุณ สุพฒันา ทองท ามา กลุ่มวทิยุธรุกิจภมูิภาค หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

เพญ็นภา เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย
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110 คุณ รชัย ธญัญารักษ ์ กรมพฒันาธรุกิจการค้า ไม่เหน็ด้วย

111 คุณ สิงหา สิงหช์า พชิชานันท9์4 ไม่เหน็ด้วย

112 คุณ สมศักด์ิ โกมลศรี ไทยนิยมพชืผล ไม่เหน็ด้วย

113 คุณ พทัธดลย์ ค าพลิา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นันทน์ภสั 93 ไม่เหน็ด้วย

114 คุณ กิติกา โสภา ทองท ามา ไม่เหน็ด้วย

115 คุณ อนงค์ลักษณ์ ค าพลิา พธันชัย108 ไม่เหน็ด้วย

116 คุณ นันทน์ภสั ค าพลิา พศิรา2012 ไม่เหน็ด้วย

117 คุณ พรสิทธิ ์พทิยะค าวงศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น้ าโสมเรดิโอ2012 ไม่เหน็ด้วย

118 คุณ สุทนต์ กล้าการขาย สมาคมส่ือช่อสะอาด ไม่เหน็ด้วย

119 คุณ ภษูณิศา รัตนพล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุวรรณคูหาเรดิโอ 2012 ไม่เหน็ด้วย

120 คุณ ภทัรภร บญุยิ่งเหลือ บริษทั ภกัดีพรรณพาณิชยการ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

121 คุณ สมชาย สฤษชสมบติั สถานีวทิยุภาคธรุกิจ ไม่เหน็ด้วย

122 คุณ มาลี ศรีปริุ ทา่สุดเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

123 คุณ ปยิะฉัตร พลูทรัพย์ สถานีวทิยุเสียงใสเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

124 คุณ พอพนัธ ์ทองศักด์ิ โอเคเรดิโอ ตรัง ไม่เหน็ด้วย

125 คุณ องค์อาจ แก้วดี หจก ส่ีเผ่าเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

126 คุณ จิดาภา อารีรัตโนบล สมาคมส่ือช่อสะอาด ไม่เหน็ด้วย

127 คุณ วไิลวรรณ ทบัทมิทอง สถานีวทิยุทอ้งถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก Fm 101.25 Mhz ไม่เหน็ด้วย

128 คุณ นิคม รักขันแสง สถานีวทิยุ 105.0 MHZ โกสุมพสัิย ไม่เหน็ด้วย

129 คุณ เลิศชาย เพช็รฉกรรจ์ สถานีวทิยุ บา้นเพเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

130 คุณ ส ารวย สีสืบมา สพร5นครราชสีมา สถานีวทิยุต าบลมะเริง ไม่เหน็ด้วย

131 คุณ ธนพฒัน์ บญุชูวงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วภิาวดีซิต้ีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

132 นาย อนุรักษ ์กิจวถิี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แฮปปี้แฟมิล่ีเรดิโอ มีเดีย แอนด์ เซอร์วสิ ไม่เหน็ด้วย

133 นาง วริสา หนูหล า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดี แอน เจ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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134 นางสาว สุภารัตน์ บญุสูง สถานีวทิยุ Good FM ไม่เหน็ด้วย

135 นางสาว วณีา โสพกิุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กร๊ีด เวฟ ไม่เหน็ด้วย

136 คุณ ทองค า บญุอุ้ม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

137 คุณ ไพรัตน์ กาญจนเสน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อวยพรทรัพย์รุ่งเรือง ไม่เหน็ด้วย

138 นาย แสวง บญุเกิดรัมย์ สถานีวทิยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดียจ ากัด ไม่เหน็ด้วย

139 นาง เกศสุรีย์ เสตะจันทน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองฝาง ไม่เหน็ด้วย

140 นางสาว อุไรวรรณ พรมจันทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมค์ทอง99 ไม่เหน็ด้วย

141 คุณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปริญญาการ

ส่ือสาร

สถานีวทิยุเพื่อธรุกิจแพรวา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

ปริญญาการส่ือสาร

ไม่เหน็ด้วย

142 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวทิยุเสียงจากนาจะหลวย FM 106.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

143 นาย เอกอมรฤทอุธรน์ เกฐสิทธิ์ บริษทั เพชรนาคิน จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

144 นาย ศักด์ิชัย พนัธช์ิต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชนิกานต์จูเนียร์ ไม่เหน็ด้วย

145 นาย สมเกีียรต์ิ สร้อยมณีวรรณ วทิยุเพื่อธรุกิจคนเกษตร ไม่เหน็ด้วย

146 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวทิยุเทพมีเดียเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

147 คุณ ฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี ไม่เหน็ด้วย

148 นาย มานะ แสงบญุเรือง วทิยุีชุมชนคนหว้ยแก้ว ไม่เหน็ด้วย

149 นาง บศุย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จันทนะสุคนธ์ ไม่เหน็ด้วย

150 นาง แจ้ง บญุเกิดรัมย์ สถานีวทิย9ุ4.50เชิรช2013มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

151 คุณ พระครูวรกิจจาทร

สถานีวทิยุกระจายเสียงเพื่อพระพทุธศาสนาและสังคมวดั

ปากบอ่ (FM 91.75 MHz) ไม่เหน็ด้วย

152 นาง ชญานันท ์เทยีนส่องโลก สถานีวทิยุกระจายเสียงกิ๊กสเตชั่น 103.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

153 นางสาว ณัจฉรียา ก๋าบตุร สถานีวทิยุจีเอฟเอ็ม 99 โปง่บวับาน ไม่เหน็ด้วย

154 นาง เกษร โตล้อม บริษทั มิตรภาพส่ือสาร จ ากัด สาขา 3 ไม่เหน็ด้วย

155 นาง เสง่ียม สังขฮวด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุทุ่งพลับพลา ไม่เหน็ด้วย

156 นาง บปุผา พฒันะพชิัย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพมังกรทอง ไม่เหน็ด้วย
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157 นาย วนิัย สาคร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เมโลเด่ียน (สถานีวทิยุ fm 94.50 MHz) ไม่เหน็ด้วย

158 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษทั นครอุดมดีงาม จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

159 นาย กิตติพงค์ สมควร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

160 นางสาว ฤทยั ฤกษอ์นันต์ สถานีวทิยุต้นกล้าเรดิโอ fm 97.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

161 นาง ธญันันท ์รุ่งเรือง สถานีวทิยุคนลูกทุ่ง ความถี่ 92.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

162 นางสาว ศรีกาย วงค์รักษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซิมมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

163 นาง พมิมัย สุขล้ าคณา สถานีทอ้งถิ่นดินดานภพูาน ไม่เหน็ด้วย

164 นาย อนันต์ สัจธรรม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สัจธรรมเจริญทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

165 นาย กิตติพงษ ์แพงประเสริฐ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

166 นาย อภชิาต วรรแพทย์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

167 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ์ สถานีวทิยุคนรักเมืองอาจ (หา้งหุ้นส่วนจ ากัดคน

รักเมืองอาจ)106.25MHz

ไม่เหน็ด้วย

168 นาย สี พรมวฒิุ สถานีวทิยุชุมชนสภาวฒันธรรมต าบลม่อนปิ่น ไม่เหน็ด้วย

169 คุณ พร้อมพงษ ์สิมสินธุ์ สถานีวทิยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

170 คุณ เสมอ เดชะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวโีชค ไม่เหน็ด้วย

171 คุณ สมชาย ทองสุข หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ าเหน็จไทยเจริญ ไม่เหน็ด้วย

172 คุณ ปรีชา พลูเขตกิจ สถานีวทิยุลัคกี้เรดิโอ fm 104.75 mhz ไม่เหน็ด้วย

173 คุณ สมมติ เพยีรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

174 คุณ อุทยั สุมมาตย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนวงัยาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

175 คุณ เฉลียว รุ่งสวา่ง บริษทั ลิพอนเรดิโอภเูก็ต จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

176 คุณ พนิิจ ดูขาว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฝางชนูเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

177 คุณ สุทศัน์ ศรีแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งกุลาสตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

178 นางสาว สาคร คณารีย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้านนาอินเตอร์ ไม่เหน็ด้วย
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ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

179 นางสาว รภวินั มณีกรกานต์ สถานีวทิยุบา้นสันติสุข (หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอท.ีมีเดีย)

92.50MHz

ไม่เหน็ด้วย

180 นาย ณรงค์ชาญ วงค์ริยะ สถานีวทิยุ music line station fm 88.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

181 นาย ขวญัชัย ถนอมธรีะนันท์ สถานีวทิยุทอ้งถิ่นไทยทางเกวยีนสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

182 นาย สุนันท ์อยู่ดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รักยิ้มเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

183 นาย วชัระ ฉันทนาววิฒัน์โชติ สถานีวทิยุคนหรรษา ไม่เหน็ด้วย

184 นาง วภิารัตน์ ทองเจริญพานิช สถานีวทิยุเฟรชชี่เรดิโอ 105.50 ไม่เหน็ด้วย

185 นาง เรืองนภา ทาวงค์ สถานีวทิยุ FM 97.00 MHz ปา่ซางเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

186 นาย สมบติั วนัฟั่น หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคสมบติั เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

187 นาย วรธษิณ์ ปาติค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คล่ืนสบายสไตล์ศีมุงเมือง ไม่เหน็ด้วย

188 นาง จุฑาวลัย์ บวักล่ิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จุฑาวลัย์เสียงเสรี 599 ไม่เหน็ด้วย

189 นางสาว กานต์รว ีศรีทอง บริษทั ไร่วสันต์วสัดุภญัฑ์และการก่อสร้าง 

สถานีวทิยุสตูรีโอเน็ทเวอร์ค 105 เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย

190 นาย มานิต จันทรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นากะชะเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

191 นาย เชิดชัย เสตะจันทน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้หา้เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

192 นาง อรวนั วงหา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก าปั้นอินเตอร์ ไม่เหน็ด้วย

193 นาง พศิมัย จันทร์สอน สถานีวทิยุเสียงไทย FM 105.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

194 นาย มาโนช อินทรสภาพร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ววีารา เจริญทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

195 นางสาว ปนัดดา จันทร์สอน สถานีวทิยุแสนสุข FM 88.00 FMz ไม่เหน็ด้วย

196 นาย สมปอง เชื้อชม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมรัศ เซอร์วสิ ไม่เหน็ด้วย

197 คุณ วดัปา่หว้ยข้าวสารเจริญธรรม วดัปา่หว้ยข้าวสารเจริญธรรม กลุ่มคนอารยธรรมล าน้ าโดม 

FM 103.50 MHz

ไม่เหน็ด้วย

198 นาย ธนาคาร ทองกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย วทิยุพาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

199 นาย พพิฒัน์ ยุทธสารเสนีย์ สถานีวทิยุภมูิใจเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

200 นาย ณัฏฐกิตต์ิ แก้วค าลา สถานีวทิยุท้ีองถิ่นไทย FM 107.75 MHz 

(วทิยุธรุกิจชุมชน เสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด)

ไม่เหน็ด้วย

201 นาย มงคล บญุเลิศ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรผสมผสานบา้นทุ่งบรอดคาสท ์

สถานีวทิยุ กรีนเรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย

202 นาย สนม ภู่ระหงษ์ ไม่เหน็ด้วย

203 นาง ศิลล์สรร์ ปานสมพงษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เจ.เอส. กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

204 นาง วชัรา เหมิขุนทด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เหน็ด้วย

205 นาง อูมบาน เพยีรการ คนนางแดด เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

206 นาย เทพประทาน อ้วนแก้ว สถานีวทิยุทอ้งถิ่นไทยนาทม 06520385 ไม่เหน็ด้วย

207 นาย สงัด สระสูงเนิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สระสูงเนิน ไม่เหน็ด้วย

208 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฟรีด้อมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

209 นาย สุพตัร วรรณธรรม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บญุทว ีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

210 นาย สนธยา อุปนันท์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนไทยเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

211 นาย

อนุชิต แก้วสนิท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นเฮาเรดิโอ ยโสธร (สถานี

วทิยุกระจายเสียงบา้นเฮาเรดิโอ FM 106.25 MHz)

ไม่เหน็ด้วย

212 นาย เพิ่มพนู แสนปญัญา วทิชุมชนคนหว้ยแก้ว ไม่เหน็ด้วย

213 นาย อ านาจ วฒิุวงค์ค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นแอนด์เอ็น เรดิโอ มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

214 นาง สุจิตรา บญุรุ่ง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุจิตราเจพมีีเดีย ไม่เหน็ด้วย

215 นาย สมเพชร วรรณแก้ว สถานีวทิยุบา้นมะขามหลวง FM 92.50 ไม่เหน็ด้วย

216 นางสาว สมพร กาวี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นักบญุเขา fm94.75 ไม่เหน็ด้วย

217 นาย บญุทนั เสียงใส สถานีวทิยุฯ วดัปากบอ่ ไม่เหน็ด้วย

218 คุณ นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก. ยูสไมล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

219 นาง รอศีอ๊ะ หมานหล๊ะ หจก. นกเขาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

220 นาง พรชิภา วชิัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุราษฎร์ธานี จ ากัด ไม่เหน็ด้วย
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221 นาย เกรียงไกร นาคสุด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรเกรียงไกรคูณทรัพย์ 

(สถานีวทิยุทอ้งถิ่นต าบลหว้ย)

ไม่เหน็ด้วย

222 นางสาว อภริดา นิติตุลเกยูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพเนรมิตเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

223 นางสาว พล้ิม ศรีบา้นโนน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หว้ยโปง่ แอนด์เบาะแส เซอร์วสิ 

เรดิโอ (88.00)

ไม่เหน็ด้วย

224 นาง ดาวนิ นิติตุลเกยูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พชืผักและผลไม้ ไม่เหน็ด้วย

225 นาง สุดารัตน์ อนันทวรรณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.สุดารัตน์ ก่อสร้าง สถานีวทิยุเสียง

จากสุวรรณภมูิ 88.0 MHz

ไม่เหน็ด้วย

226 นางสาว หนึ่งฤทยั เพช็รรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วนัเอฟเอ็ม ไม่เหน็ด้วย

227 นาย บญุมี มณีงาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดอยหลวงเชียงดาว ไม่เหน็ด้วย

228 นาย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพาเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

229 นาย บญัชา มูลสาร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รักพงษเ์รดิโอ ไม่เหน็ด้วย

230 คุณ พระครูเอียด เทพขาว สถานีวทิยุพระพทุธศาสนาแหง่ชาติวดัขันประชาสรรค์ ไม่เหน็ด้วย

231 นาย ณรงค์ชัย จักษอุภรัิกษ์
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์เรดิโอ FM 100.50 MHz

ไม่เหน็ด้วย

232 นาย ชม สุขสบาย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุทุ่งพลับพลา ไม่เหน็ด้วย

233 นาย วโิรจน์ มีสุข สถานีวทิยุทดลองออกอากาศ บริการธรุกิจ ดอกส้านเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

234 นาง วาสนา สีดาชาติ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วาสนามีทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

235 นาย พรชัย จิตติ สถานีวทิยุสบายสเตชั่น อุบล FM 89.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

236 นาย เจษฎา ยศประดับ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

237 นาย สมบรูณ์ ปิ่นธรัุตน์ สถานีวทิยุศรีเมืองใหม่ FM 95.0 MHz ไม่เหน็ด้วย

238 นาย ภราดร เสมาเพชร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เสมาเพชรโฆษณา ไม่เหน็ด้วย

239 คุณ จ ารัส รัตนนาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ตองหนึ่งเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

240 นาย วฒิุศักด์ิ พรมส าลี สถานีวทิยุสองคอนฟกิเวฟ FM 95.0 MHz ไม่เหน็ด้วย

241 นางสาว ดวงดาว เอี่ยมสกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิ๊ก 915 ไม่เหน็ด้วย
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242 นาย พงษศั์กด์ิ มีศิลป์ สถานีวทิยุวชิชั่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

243 นาย สมชาติ บญุมา สถานีคนรักเมืองแหง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผลาผล พารวย ไม่เหน็ด้วย

244 นางสาว นิตยา วบิลูย์วรกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทา่มะกาเรดิโอสเตชั่น ไม่เหน็ด้วย

245 นาย เทพ เนตรสวา่ง สถานีวทิยุฮอดสัมพนัธ ์99.25 ไม่เหน็ด้วย

246 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุคนอมก๋อย ไม่เหน็ด้วย

247 นาย ไตรภพ บรรเทงิสุข สถานีวทิยุคล่ืนชุมชน คนพอเพยีง "เสียงชากบก" 

fm 88.75 MHz

ไม่เหน็ด้วย

248 นาย เจริญ เหรียญทอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุทอ้งถิ่นฉะเชิงเทรา ไม่เหน็ด้วย

249 นาย เฉลิมชัย ไทยธรุะไพศาล สถานีวทิยุกระจายเสียง ทอ้งถิ่นไทยโนนสวนปา่ 

(07520189)

ไม่เหน็ด้วย

250 นางสาว ไกรศรี ค้าแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 102 แม่สาย มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

251 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุคนอมก๋อย ไม่เหน็ด้วย

252 นาย ทองอินทร์ สมควร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

253 นาย ธรีศักด์ิ เสียงดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เสียงดี โปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

254 นาย พยนต์ เลิศบวรหรัิญ สถานีวทิยุพฒันาชุมชนต าบลอ้อมใหญ่ ไม่เหน็ด้วย

255 นางสาว นิพชิฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักษไ์ทยฯ ไม่เหน็ด้วย

256 คุณ บญุพงศ์ ทาแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มวลชนคนแม่ริม ไม่เหน็ด้วย

257 นาย จักรกฤษ เกิดนาน้อย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กู๊ดดรีมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

258 นาย ช านาญ พลูสงวน
สถานีวทิยุกลุ่มคนอาสาสมัครพทิกัษสิ์ทธปิระชาชน สถานี

วทิยุชุมชนคนพษิณุโลก ไม่เหน็ด้วย

259 นาง ประพนิ ฤกษอ์นันต์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ต้นกล้า มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

260 นาง จุฑาทพิย์ ด่านวรรณกิจ สถานีวทิยุสไมล์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

261 นาง สมศรี ไทยธรุะไพศาล สถานีวทิยุทอ้งถิ่นศรีสะเกษ (07520195) ไม่เหน็ด้วย

262 นาย ยงศักด์ิ ชนวน บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

263 นาย วรัิช ทองเรือง สถานีวทิยุเฉลิมพระเกียรติ FM 101.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

264 นาย ปรมัตถ์ เงินจันทร์ บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ไม่เหน็ด้วย
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265 นาย นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

266 นาง อุลัยวรรณ บญุไพโรจน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อุลัยวรรณบพีอีาร์ ไม่เหน็ด้วย

267 นาย สานนท ์ทองใหม่ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชาญกุลเรด็โอ ไม่เหน็ด้วย

268 นางสาว ธดิา มาชัยนาม บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

269 นาย จีรกิตต์ิ ฟงัธรรม บริษทั เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

270 นาย สุทนิ ฉัตรไพบลูย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สุทนิวาไรต้ี ไม่เหน็ด้วย

271 นาย อ านาจ พทุธะนพรัตน์ สถานีวทิยุอ านาจเรดิโอ 89 ไม่เหน็ด้วย

272 นางสาว สมพร โชกระโทก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซีเอสทวัร์ ไม่เหน็ด้วย

273 นาย บรรธง ดาบส สถานีวทิยุโขงเจียมเรดิโอ FM 94.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

274 นาย สุรศักด์ิ พึ่งธรรม โครงการรักษไ์ทยฯ ไม่เหน็ด้วย

275 นาย ไพวลัย์ ค าหาญ สหกรณ์ การเกษตร นา เยีย จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

276 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd ไม่เหน็ด้วย

277 นาย บญุปลูก ปริุกรณ์ สถานีวทิยุปลายเสาเรดิโอ FM 106.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

278 นางสาว อนัญญา ปนัศิริ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

279 นาย เลอศักด์ิ ศรีทานันท์ สถานีวทิยุคนไทยใจสามัคคี FM 100.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

280 นาย อนันต์ เสือน้อย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เซอร์วสิเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

281 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวทิยุกระจายเสียงคนบางบอ่ FM 101.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

282 นาย คุรุศักด์ิ ประพนัธา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คุรุศักด์ิเน็ตเวร์ิค ไม่เหน็ด้วย

283 นางสาว นงนภสั ฟกัข า บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด ไม่เหน็ด้วย

284 นาย กาญธดิาภา ฉิมพลี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กุดข้าวปั้นธรุกิจบนัเทงิ ไม่เหน็ด้วย

285 นาย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด ไม่เหน็ด้วย

286 นาย อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

287 นาย ธนกฤต รุ่งแสนทวี สถานีวทิยุนานาชาติปทมุร่วมใจ FM 94.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

288 นาย อาวรณ์ อาจหาญ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เออาร์เจกรุ๊ปมีเดีย ไม่เหน็ด้วย
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289 นาย ชนธรรม ฉิมพลี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กุดข้าวปั้นธรุกิจบนัเทงิ ไม่เหน็ด้วย

290 นาย ภมูินทร์ วงค์ภธูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีพ.ีพ.ีเจริญทรัพย์ ไม่เหน็ด้วย

291 นาง วงเดือน สุตัญต้ังใจ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไมค์ทอง99 สถานีวทิยุดอนยูง-

ดงฟา้หว่น FM 104.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

292 นางสาว สมหมาย โสดาจันทร์ สถานีวทิยุ ล าปลายมาศ FM 98.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

293 คุณ เยาวณา อาทติยาธรรม บริษทั ดนตรีสีสัน จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

294 นาย สนทยา ทจิะยัง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทจิะยังมีเดีย FM 95.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

295 นาย สมภาศ ไฝ่ฝัน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ใฝ่ฝันสตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

296 นาย ณัฐพล พระกระนวน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนจัง ไม่เหน็ด้วย

297 นาย รังสรรค์ จันทร์กวกีูล บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด (คล่ืน 90.75) ไม่เหน็ด้วย

298 นาย ถาวร เดชอุดม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น-จอย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

299 นาย อรรถพล พรมศร บริษทั เจริญเคเบิ้ลทวี ีจ ากัด (คล่ืน 106.75) ไม่เหน็ด้วย

300 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวทิยุ Classis Radio 97.50 (รหสัสถานี 07520266) ไม่เหน็ด้วย

301 นาย โกมล เพชรค า เจ้าของสถานีวทิยุ ไม่เหน็ด้วย

302 นาง พศิมัย สุขล้ าคณา สถานีวทิยุทอ้งถิ่นธาตุพนม ไม่เหน็ด้วย

303 นาย พลังธรรม ปรีชาวยั สถานีวทิยุ เขาเหมนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

304 นาย สรศิษฎ ์ศรีกล่ินดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทองพนัชั่ง อาร์ท ไม่เหน็ด้วย

305 นาย สหคณาพลธ ์เมืองล้อม สถานีวทิยุคนเมืองพร้าว ไม่เหน็ด้วย

306 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธิว์งศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักษดิ์น สถานีวทิยุคนรักษดิ์น

 FM 89.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

307 นาง วนิิจ พทิกัษวรรณ สถานีวิีทยุโพธิพ์ทิกัษเ์รดิโอ FM 88.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

308 คุณ สาวติรี สีนาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อนใจเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

309 นาย สุทศัน์ ศรีแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งกุลาสตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

310 นางสาว ยุพาพรรณ แสงค าพระ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชมดาวเรดิโอเน็ตเวร์ิค ไม่เหน็ด้วย
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311 นาย ปฏพินัธ ์จันต๊ะนาเขต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมาย มีเดีย เรดิโอ สเตชั่น กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

312 นาย กัณณ์วตัร์ ตฤณรัตนพนัธ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

313 นาง ดลชนก ปิ่นรอด สถานีวทิยุเพื่อการเรียนรู้ 98.50 ไม่เหน็ด้วย

314 นาง บญุช่วย เอียมชาวนา บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

315 นางสาว วลัลภา ค าวงั บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

316 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวทิยุเสียงส่ือสารประชาชน FM 96.00 ไม่เหน็ด้วย

317 นางสาว วราภรณ์ ประไพ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

318 นาย จรัส สุปญัญา สถานีวทิยFุM 96.0MHz คนรักเชียงแสน ไม่เหน็ด้วย

319 นางสาว สิริรักษ ์ตฤณรัตนพนัธ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

320 นางสาว พอลาวณัย์ พบิลูย์ศักด์ิโสภน โรงเรียนมัธยมตระการพชืผล ไม่เหน็ด้วย

321 นางสาว ศรวณีย์ สีจ าปา บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

322 นาง บวัเขียว สมควร ไม่เหน็ด้วย

323 นาง วาด วฒิุวรศิริ สถานีวทิยุบมูเรดิโอเน็ทเวร์ิค ไม่เหน็ด้วย

324 นาย บรูพา โรจน์บญุถึง บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

325 นาย เกียรติชัย ก้องไกรพนัธุ์ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

326 นาย มงคล สังข์ศรี บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

327 คุณ ธรีะชัย ปนิตามูล สถานีวทิยุ 99 Mhz  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทอมเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

328 นาย สุริยา ประไพ บริษทั เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

329 นาย ปติิภาคย์ ปิ่นรอด วทิยาลัยเทคนิคล าพนู ไม่เหน็ด้วย

330 คุณ เจม สายปญัญา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สายปญัญาเรคคอร์ดแอนด์สตูดิโอ ไม่เหน็ด้วย

331 นาย ภวูนาท รัตนโชติภญิญา บริษทั เอส เอส ท ีเพชรบรูณ์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

332 นางสาว พศิลยา บวัแก้ว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โสรยาเฟอร์ติไลเซอร์ ไม่เหน็ด้วย

333 นาย จรัญ รัตนโชติภญิญา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เหน็ด้วย

334 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวทิยุคนรักดอยเต่า ไม่เหน็ด้วย
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335 นาย ณรงค์ชาญ วงศ์ริยะ สถานีวทิยุ music line staion ไม่เหน็ด้วย

336 นาย สมพร ศีลาบตุร สถานีมะละกอ เอฟเอ็ม 92.25 ไม่เหน็ด้วย

337 นาย ปญัญา สิงหน์ัน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปญัญาโปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

338 นาย บญุตัน เสียงใส สถานีวทิยุวดัปากบอ่ ไม่เหน็ด้วย

339 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรดฮอดมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

340 คุณ บญุศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ ไม่เหน็ด้วย

341 นาย อ านาจ จันทร์คง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ยอดชายเรดิโอเรคคอร์ด(2012) ไม่เหน็ด้วย

342 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวทิยุบา้นสันติสุข หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอพ ีมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

343 นางสาว อนงนาฏ บตุรดา บริษทั ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

344 นางสาว ทพิวลัย์ เร่ิมพงษ์ หจก. หนองสระ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

345 นาย สมชาย ทพิย์พรชัย หจก. ดีเคท ีมีเดีย สถานีวทิยุขุนด่าน ไม่เหน็ด้วย

346 นาย กิตติพนธ ์ทา้วค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

347 นาย ธนิตศักด์ิ ธนะจริสพฒัน์ สถานีวทิยุคล่ืนอ่าวไทย FM 101.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

348 นาง พรธภิา วชิัยดิษฐ บริษทั เอพลัส สุราษฎร์ธานี จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

349 นาย อ าพล พชัรญานนท์ สาธารณะโอทอ้ปไทรโยค ไม่เหน็ด้วย

350 นางสาว หอมหมื่นล้ี นาคมณีนพเก้า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีเจสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

351 นางสาว พณัณ์วรา ทองเกิด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนโคราช เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

352 นาย ชาญวทิยู ลาภเปรม สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธจ์ักรชัยเพื่อความมั่นคง ไม่เหน็ด้วย

353 คุณ อรัญชัย โบราณรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อรัญชัย เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

354 นาย คุณสหคณาพลธ ์เมืองล้อม สถานีวทิยุคนเมืองพร้าว ไม่เหน็ด้วย

355 คุณ ณัฐกร จองไพจิตรสกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จอมไพจิตรสกุล ไม่เหน็ด้วย

356 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวทิยุจัตุรัส เรดิโอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

จัตุรัสบรอดแคสต้ิง

ไม่เหน็ด้วย

357 คุณ วดาวรรค์ พงศ์นันทน์ สถานีวทิยุคนใจใส FM 105.00 MHz ไม่เหน็ด้วย
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358 คุณ รังสรรค์ พงศ์พรีภทัร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรีเวช ไม่เหน็ด้วย

359 คุณ รังสรรค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มวลชนสัมพนัธ ์ปากช่อง ไม่เหน็ด้วย

360 คุณ นวลจันทร์ หงษสู์ง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สิริมงคลบา้นและสวน ไม่เหน็ด้วย

361 คุณ ประสงค์ ทองศรีสกุล สถานีวทิยุมิว เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

362 คุณ ธนิตศักด์ิ ธนัจริสพฒัน์ สถานีวทิยุคล่ืนอ่าวไทย ไม่เหน็ด้วย

363 คุณ วรพจน์ ทรายค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวยีงฟา้พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

364 คุณ พรชิภา วชิันดิษฐ ไม่เหน็ด้วย

365 คุณ บญุเทยีม กุหลาบ สถานีวทิยุกระจายเสียงฅนสระบรีุ 99.25MHz ไม่เหน็ด้วย

366 คุณ ยุพนิ จันทร์ชุย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นักบญุขุนเขา ไม่เหน็ด้วย

367 คุณ ดวงตา เพง็ลุย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

368 คุณ สัมพนัธ ์เจียงวงศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ยาใจ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

369 คุณ โชคชัย ชนะบรูณาศักด์ิ สถานีวทิยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ ไม่เหน็ด้วย

370 คุณ เรณู นุชนิยม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรณูพาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

371 คุณ มงคล อ้อนอุบล สถานีวทิยุฮอทเรดิโอ คล่ืน 90.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

372 คุณ วริิยะ สุวชิาโน หา้งหุ้นส่วน บรอดแคสท ์ดีไอวาย ไม่เหน็ด้วย

373 คุณ ศาสตรา บรุาณศรี สถานีวทิยุบา้นเราหนองบญุมาก FM 96.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

374 คุณ สถิตย์ จ าเริญทพิย์ หา้งหุ้นส่วน เอ็กซ์-อาย เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

375 คุณ สมเกียรติ วรีะวฒัน์โสภณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชุมแสงเรดิโอกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

376 คุณ สุรศักด์ิ ต้ือนวล วทิยุชุมชน แม่นะ เรดิโอ เอฟเอ็ม 91.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

377 คุณ เจษฎา คามพนิิจ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นักบญุขุนเขา ไม่เหน็ด้วย

378 คุณ ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สิบตระกูล เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

379 คุณ อัฐากร สมัถชัย สถานีวทิยุบา้นเล่าสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

380 คุณ เฉวยีง มันตะสูตร สถานีวทิยุกงไกรลาส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

381 คุณ ชลธ ีมันตะสูตร สถานีวทิยุสามง่ามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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382 คุณ อัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

383 คุณ ศิขวาณิชย์ คิดดี สถานีวทิยุพฒันาชุมชนคนรักถิ่นอ าเภอปง จังหวดัพะเยา ไม่เหน็ด้วย

384 คุณ ชาญชัย อินททลู หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฟา้ใหญ่ พฒันาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

385 คุณ สุรใจ มณีจักร สถานีวทิยุบา้นเล่าสัมพนัธ์ ไม่เหน็ด้วย

386 คุณ สนชัย สมบรูณ์ 98.25 MHz. ไม่เหน็ด้วย

387 คุณ มาลี ศรีจันทร์อ่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มาลีเรดิโอ 2017 ไม่เหน็ด้วย

388 คุณ บริษทั สบนังา 2555 โลจิสติกส์ จ ากัดบริษทั สบนังา 2555 โลจิสติกส์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

389 คุณ พชิิต สุทธศาสตร สถานีวทิยุ แสงสวรรค์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

390 คุณ จรินทร์ เจิมเกาะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น่านฟา้ย่าโม ไม่เหน็ด้วย

391 คุณ สมนึก วรวงศ์วฒันะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มิตรสัมพนัธ ์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

392 คุณ ประยูร วรวงศ์วฒันะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงัตะวนั เรดิโอ และสมาคมวชิาชีพวทิยุ

โทรทศัน์ภาคประชาชน

ไม่เหน็ด้วย

393 คุณ ยรรยง วพิธิกาญจน์ วงัพกิุลสัมพนัธ ์(หจก.วทิยุเสียงของประชาชน) ไม่เหน็ด้วย

394 คุณ พชัมน จันทร์แสง วทิยุชอนไพรเรดิโอ (หจก. แสงอรุณทมีมีเดีย 2012) ไม่เหน็ด้วย

395 คุณ นวรัตน์ อารีสรรค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สตูดิโอเฮ้าส์พมิาย ไม่เหน็ด้วย

396 คุณ ธานินทร์ ภกัดีศิริวงษ์ สถานีวทิยุหนองบวับานเรดิโอ FM 99 MHz ไม่เหน็ด้วย

397 คุณ ภธัรวดี บงัสันเทยีะ สถานีวทิยุหนองบวับานเรดิโอ FM 99 MHz ไม่เหน็ด้วย

398 คุณ สุภาพร วรรณก้อน สถานีวทิยุปคูาเรดิโอ FM 99.00 MHz ไม่เหน็ด้วย

399 คุณ พรวรัชญ์ สุนทวงศ์ สถานีวทิยุสยามเรดิโอ FM 102.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

400 คุณ ทองค า ภมูิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

401 คุณ ปญัจะ แก้วนาทม ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

402 คุณ ทองเล่ียน เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

403 คุณ อุดร ขจรพบ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งบา้นดอนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

404 คุณ นิยม สารพนัธ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย
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405 คุณ ผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา ไม่เหน็ด้วย

406 คุณ เซ่ง นากอก สถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา ไม่เหน็ด้วย

407 คุณ ทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา ไม่เหน็ด้วย

408 คุณ ชนาธนิาถ แก้วปญัญา กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา ไม่เหน็ด้วย

409 คุณ จุฑาทพิย์ สุทธธิรรม กลุ่มคนสถานีวทิยุส่ือสารมวลชนคนดอนปู่ตา ไม่เหน็ด้วย

410 คุณ วเิศษ กองนาคู สถานีวทิยุ วเิศษซาวด์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

411 คุณ อารย์ สิมสินธุ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ผาขาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

412 คุณ ปราณี สิมสินธุ์ สถานีวทิยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

413 คุณ สมมุติ เพยีรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

414 คุณ รณฤทธิ ์เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

415 คุณ วรีะศักด์ิ ญาติสังกัด สถานีวทิยุ คนไทบา้น ไม่เหน็ด้วย

416 คุณ อนุชา เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

417 คุณ ถนอมจิตร ภมูิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

418 คุณ พระครูสิริธรรมวดี สถานีวทิยุ ธรรมสวา่งใจ ไม่เหน็ด้วย

419 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

420 คุณ ศิริจันทร์ ลุ่มมาตย์ สถานีวทิยุ คนวงัยาว เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

421 คุณ ปาณิศรา จุนทวเิทศ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไตรภมูิเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ไม่เหน็ด้วย

422 คุณ พวนันา สุธน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาวส่าโปรโมชั่น แอนด์เรคคอร์ด ไม่เหน็ด้วย

423 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวทิยุพรัสรรค์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

424 คุณ รุณภพ เพยีจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

425 คุณ หกั สารพนัธุ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เหน็ด้วย

426 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวทิยุ เน็กซ์ สเตชั่น (รามราชนิเวศน)์ ไม่เหน็ด้วย

427 คุณ จิรารัฎฐ์ บญุนัก สถานีวทิยุ เวยีงกุมกาม 97.0 MHz 12520216 ไม่เหน็ด้วย

428 คุณ จตุพร สุขสถิตย์ สถานีวทิยุ พปินูเรดิโอ FM 99.75 MHz และ104.75 MHz ไม่เหน็ด้วย
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429 คุณ อัญชิสา สุมล สถานีวทิยุ ควนัพลองเรดิโอ FM 107.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

430 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบนิ บริษทั บี.พ.ีพ ีเรดิโอ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

431 คุณ ณัฎฐชัย ปญัญาทรง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จีเอชพ ีแอดเวอร์ทชิเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

432 คุณ ประภาศรี มูลลี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลิลล่ี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

433 คุณ ธวชั ไชยวงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บซีรเอ็มมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

434 คุณ กันยารัตน์ นามสวสัด์ิ สถานีวทิยุ ก้องนามศิลป์ ไม่เหน็ด้วย

435 คุณ สุภาพร กั้วพทิกัษ์ บริษทั สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

436 คุณ สุวรรณ สายค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

437 คุณ เจริญพส รวมธรรม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

438 คุณ เทยีน แผลงฤทธิ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เหน็ด้วย

439 คุณ ณีรนุช หรัิญญ์กนก สถานีวทิยุสหกรณ์การเกษตร สันปา่ตอง จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

440 คุณ โชคดี รัชชะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

441 คุณ ไชยยศ สุญทกุข์ สถานีวทิยุ Happy Radio พทัยา ไม่เหน็ด้วย

442 คุณ สมบติั มงคลทวสิีน วทิยุชุมชนคนสหกรณ์ ไม่เหน็ด้วย

443 คุณ สุเชษฐ์ ค าลือ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.ีเอ็น วาไรต้ี มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

444 คุณ กนกพร กุดไธสง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กนกพรมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

445 คุณ อนุสรณ์ สุมาทร วทิยุธรุกิจ ไม่เหน็ด้วย

446 คุณ อัครชัย เดชมูล สถานีวทิยุกวเีอฟ.เอ็ม 100.5 ไม่เหน็ด้วย

447 คุณ สุเทพ เม้าสง่า หา้งหุ้นส่วน จอมสุรางค์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

448 คุณ เกษมสันต์ ฤทธิต์า สมาคมผุ้ประกอบการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทศัน์ ไม่เหน็ด้วย

449 คุณ สายฝน บตุราศรี ประชาชน ไม่เหน็ด้วย

450 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชาชน ไม่เหน็ด้วย

451 คุณ กัมปนาท ภมูิล านันท์ ไม่เหน็ด้วย

452 คุณ วริิทธิพ์ล  หรัิญ รัตน์  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนมักไมค์มีเดีย ไม่เหน็ด้วย



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๗ กำรก ำกับดแูลกำรใชง้ำนคลื่นควำมถ่ี 

(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

453 คุณ เสกสิทธิ ์ค าบาง ไม่เหน็ด้วย

454 คุณ ณัฏฐินี แสนค า ไม่เหน็ด้วย

455 คุณ เกริกเกษม อรุณบญุมาศ สถานีวทิยุอิสานเรดิโอ fm 96.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

456 คุณ เปรมินทร์ ศรีบวัเอี่ยม บริษทั มาณามิณทร์ เวย์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

457 นางสาว ธญัานุสร หงัเพชร สถานีวทิยุลูกทุ่งไทยบ าเหน็จ ไม่เหน็ด้วย

458 นางสาว พศิมัย ภชูนะศรี สถานีวทิยุชุมชนคนกระนวน ไม่เหน็ด้วย

459 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี ไม่เหน็ด้วย

460 นาย สุกิจ โกเศส หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สายกิจรุ่งโรจน์ ไม่เหน็ด้วย

461 นาย ธนพล กัณฑสังข์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฮิวแมนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

462 นาย สายัณห ์ปรงแก้ว สถานีวทิยุไฟรเวอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

463 นาง นงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษทั กรีนโซนไฮแลนด์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

464 นาง ปณุณดา คุนมาก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซันนี่มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

465 นาย บญุช่วย งามดี สถานีวทิยFุM 98.50 MHz ล าปลายมาศ ไม่เหน็ด้วย

466 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวทิยFุM 98.50 MHz ล าปลายมาศ ไม่เหน็ด้วย

467 นาง นวลจันทร์ ศรีสุข หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 75 โปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

468 คุณ คนึง เปรมสมบติั ไฟวส์ตาร์เวป็ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

469 คุณ ประจักษ ์ติยะวงค์ สถานีวทิยุ ฅนแม่ฮ่องสอน FM 89.50 MHz ไม่เหน็ด้วย

470 นาง กาญจนา คงยอด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คล่ืนฮิต ทอ็ปไทย สถานีวทิยุ กรีนเวฟเรดิโอ FM 101.25 MHzไม่เหน็ด้วย

471 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวทิยุกระจายเสียง ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

472 คุณ อพชัชา ธนรุจิววิรรธน์ ผู้ฟงัรายการ ไม่เหน็ด้วย

473 นางสาว มาลินี อภรัิกษธ์ามภากุล สถานีวทิยุดิจิตอลท1ู06.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

474 นาย อภชิาติ แสงสวา่ง สถานีวทิยุธรุกิจบุ่งเรดิโอ 90.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

475 นาง อ าภา โพธิ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย

476 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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477 นาย ประกฤต ภู่พสิิฐ สถานีพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

478 นาย อนิรุทธ ์ทลุไธสง สถานีวทิยุกระจายเสียงล้ิงค์ไทยแลนด์ ไม่เหน็ด้วย

479 นาย ภวูนัตถ์ มหาสุวรีะชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz ไม่เหน็ด้วย

480 นาย กร กือใจ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสนยาวชิัย อิเลคทริค ไม่เหน็ด้วย

481 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย์ สถานีวทิยุ พ.ีดี บรอดแคสต้ิง เชียงใหม่ ไม่เหน็ด้วย

482 นาย นิพนัธ ์ทพิย์แก้ว สถานีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

483 นาย รัตน์ติกรณ์ เวชสุค า สถานีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

484 นาย สตญา สินธสัุย สถานีวทิยุพพีเีอส เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

485 คุณ ไพโรจน์ เงอเลอะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรจนศิลป ์มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

486 คุณ เที่ยง โพธิช์ืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 ไม่เหน็ด้วย

487 นาย อรุณชัย พมุเสน นักจัดรายการวทิยุ ไม่เหน็ด้วย

488 นางสาว เอื้อมเดือน สมานมิตร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เสียงจะนะ ไม่เหน็ด้วย

489 นางสาว สุขนิตย์ วทิยาภรัิกษ์ สถานีวทิยุกระจายเสียง ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ 

FM 92.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

490 นาย พลเดช คงยอด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คล่ืนฮิตทอ๊ปไทย จ ากัด สถานีวทิยุ

กรีนเวฟ fm 101.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

491 คุณ ไวพจน์ อ่อยปยุ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

492 นาง สุชาดา แสงวเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

493 นาย สมปอง ทองดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

494 นาง นวลจันทร์ มูลมณี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นาทามเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

495 คุณ บวับาล หมอปา่ บริษทัแสนสุขวชิั่น จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

496 คุณ ลัดดา พลบตุร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสามแทง่ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

497 คุณ ณัฐพสิิฐ เจริญภรีวสิิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

498 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวทิยุคล่ืนวฒันธรรมอีสาน ไม่เหน็ด้วย



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๗ กำรก ำกับดแูลกำรใชง้ำนคลื่นควำมถ่ี 

(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

499 นาย วชิัย เฉลิมร าพงึวงษ์ สถานีวทิยุเอฟเอ้มบา้นหวันา 90.25 ไม่เหน็ด้วย

500 คุณ ประกาศิต พวงนาค หา้งหุ้นส่วนจ ากัดพรหมศิลป์ ไม่เหน็ด้วย

501 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวทิยุบา้นผือ ไม่เหน็ด้วย

502 นาย ชัยสิทธิ ์ไชยมา สถานีวทิยุแมสเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

503 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เพง็อิ่ม สถานีวทิยุซันนี่เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

504 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวทิยุโมเดิร์นเวฟ สถานีวทิยุกรีนเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

505 นาย ววิฒัน์ หนูมาก สถานีวทิยุกระจายเสียงชุมชนสวนปา่หว้ยพดู ไม่เหน็ด้วย

506 นางสาว นิพชิฌพพ์ร เปน็สบาย โครงการรักษไ์ทย ไม่เหน็ด้วย

507 นาง อภสิรา บตุรธรรมมา วทิยุคนเกษตร 98.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

508 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวทิยุขุขันธ ์เรดิโอ 96.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

509 นาย อ านวย กุค ารักษ์ วทิยุคนเกษตร 106.75 ไม่เหน็ด้วย

510 นาย กิตติพงษ ์สมควร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

511 นาย ทรงศักด์ิ บญุตา สถานีวทิยุขุขันเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

512 นาย สุชาติ ระก า วทิยุคนเกษตร ไม่เหน็ด้วย

513 คุณ สมใจ ซ าฮกตัน สถานีวทิยุคนรัก ปทมุและสถานีวทิยุรวมพล

คนข่าวชาวอยุธยา

ไม่เหน็ด้วย

514 นางสาว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษทั บา้นสุขภาพดีเรดิโอ จ ากัด 90.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

515 นาย ดวงจันทร์ ชาวนา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พาชื่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

516 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวทิยุอ าเภอโคกส าโรง ไม่เหน็ด้วย

517 นาง ทองจันทร์ สีงาม กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค ไม่เหน็ด้วย

518 นาง อินทร์ปอน สาระค า กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค ไม่เหน็ด้วย

519 นาย สมร สีงาม กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค ไม่เหน็ด้วย

520 คุณ อุไร อินทร์เดน บริษทั ไทยประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ไม่เหน็ด้วย

521 คุณ ร าไพ นุกาดรัมย์ ไม่เหน็ด้วย
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522 นาย ณรงค์ วนัยงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พทิกัษ ์เอ็นจอย ไม่เหน็ด้วย

523 นางสาว กิ่งดาว บ ารุงชาติ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครกาหลงธรุกิจโฆษณา ไม่เหน็ด้วย

524 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ์ สถานีวทิยุลานนาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

525 นางสาว วชิัชุฎา วชิาเถิน สถานีวทิยุประชาชนแม่ตืนศรีวชิัย สถานีวทิยุคนรักษด์อย ไม่เหน็ด้วย

526 คุณ วริทธิ ์ธนรุจิววิรรธน์ ผู้ฟงัรายการ ไม่เหน็ด้วย

527 นาย วทิยา ใจสอาด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินทร์บรีุ มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

528 คุณ เอนก แก้วมาลา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เม็งกาโตเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

529 นาย อุดม เสิดผาด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนค าพอุง ไม่เหน็ด้วย

530 นางสาว อณัญญา ปนัศิริ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เหน็ด้วย

531 นาย ประทปี ทศันียาภรณ์ สถานีวทิยุก้าวหน้าเรดิโอ 96.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

532 นาย ประไพ ไกรษี สถานีีวทิยุรวมใจไทยน้ าเกลียง 103.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

533 นาย จิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ดีเจ สถานีคนเมืองล้านนา ไม่เหน็ด้วย

534 คุณ อธชิา ปนัโน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อธชิาเรดิโอ แอนด์ ทราเวล ไม่เหน็ด้วย

535 นาง ธญัาลัย ชูเลิศ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งเศรษฐี แอ๊ดเวอไทซ่ิง ไม่เหน็ด้วย

536 นาย มานิต จันทธรณ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิสานมวลชน ไม่เหน็ด้วย

537 นาง พชัรินทร์ แก้วมาลา 17 หมู่ 4 ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 ไม่เหน็ด้วย

538 นาย อุทศิ บตุรธรรมศา สถานีวทิยุคนเกษตรกร ไม่เหน็ด้วย

539 นาย ณัฐพล ทบัทอง คล่ืนร่วมคิดสร้างสรรค์ สารพนัข่าวสาร บริการชุมชน 

FM 95.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

540 นาย เทพมาตรี พวงจ าปา สถานีวทิยุทอ้งถิ่นไทยกันทรารมย์ ไม่เหน็ด้วย

541 นาย วชิิต กันสาย สถานีวทิยุคนหญ้าปล้อง ไม่เหน็ด้วย

542 คุณ รัตนา จีอาทติย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

543 นาย สุวทิย์ ทองบอ่ สถานนีวทิยุคนก้าวหน้า ไม่เหน็ด้วย

544 นาง วรินทร วฒันพงศศิริกุล กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไม่เหน็ด้วย
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545 นาย สวรรค์ปวร์ี วงศ์หลวง สถานีวทิยุรวมใจไทยพยุห์ ไม่เหน็ด้วย

546 นาง วยุรี แหลมหลัก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่โจ้เรดิโอมีเดียกรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

547 นาย ไหม ยืนยง สถานีวทิยุบา้นโนนลาน ไม่เหน็ด้วย

548 นาง พทัธนันท ์ศิลาชัย สถานีวทิยุวอิาร์สปอตเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

549 นาย พเิชฏฐ์ อุทธงั หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แม่แตงมีเดียแอนด์เน็ตเวร์ิค ไม่เหน็ด้วย

550 นางสาว รัตนาภรณ์ บตุรธรรมมา วทิยุคนเกษตรกร 106.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

551 นาง รวริรณ์ ศิริเลิศวมิล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศักด์ิชาย เรดิโอ สเตชั่น ไม่เหน็ด้วย

552 นาย สรวง รติกรธนประยูร หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รติกรเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

553 นางสาว หทยัทพิย์ งามอยู่ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไรไซต์เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

554 นางสาว รัตติกาล แก้วบญุมี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทอีาร์เอมีเดียเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

555 นาย วชิญะ พวงทอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจบ ีเอ็นจิเนียร่ิง ซีสเต็มและ 

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สานสัมพนัธ ์เรดิโอ

ไม่เหน็ด้วย

556 นาย ดิณห ์วฒันพทิกัษก์ุล สถานีวทิยุลูกทุ่งไทบ าเหน็จ ไม่เหน็ด้วย

557 นาย วรุต พลูภงูา ร้านกิ๊ฟโมบาย ไม่เหน็ด้วย

558 นางสาว ณัฐหทยั พลูภงูา ร้านกิ๊ฟโมบายทา่ตูม ไม่เหน็ด้วย

559 นางสาว สุรีิรัตน์ จันทร์แดง ร้านกิ๊ฟโมบาย ไม่เหน็ด้วย

560 นางสาว ทองแดง เสาร์ทอง ผู้ฟงั ไม่เหน็ด้วย

561 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ ไม่เหน็ด้วย

562 นาย ค าปอน แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เหน็ด้วย

563 นาง ชญาณนันท ์จันทร์เพชร นักจัดรายการ ไม่เหน็ด้วย

564 นาง นงรักษณ์ บญุศรี 60 หมู่ 2 ต าบลหนองฮี อ าเภอหนองฮี จังหวดัร้อยเอ็ด ไม่เหน็ด้วย

565 นาง รักชาติ แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เหน็ด้วย

566 นาย ประมวล บญุศรี สถานีวทิยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

567 นาย ประสิทธิ ์ธานีรัตน์ สถานีวทิยุเอ็นเคเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

568 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นครราชสีมาทาวเวอร์ จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

569 นาย สมอาจ แย้มจะบก สถานีวทิยุเสียงชนเสรี 106.00 อ.คง จ.นครราชสีมา ไม่เหน็ด้วย

570 นาง ปานิธสา ตู้ทรัพย์ สถานีวทิยุพฒันาและส่งเสริมชุมชน มิตรภาพเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

571 นาย เกียติศักด์ิ พหลภติโย คนเมืองเก่า FM87.75 ไม่เหน็ด้วย

572 นาย นิโรธ โชค บริษทั อันดามัน เพาเวอร์ แมส จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

573 คุณ อ าพนัธ ์พมิพลิา สถานีวทิยุศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75 Mhz ไม่เหน็ด้วย

574 นางสาว กนพร กุดไธสง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กนกพร มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

575 นาย ถนอม บญุเพช็ร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นน้อยมีเดีย ไม่เหน็ด้วย

576 คุณ วนัดี จ านงค์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อารียะธรุกิจบนัเทงิ ไม่เหน็ด้วย

577 นาย ยอดชาย อิทบษุย์ สถานีวทิยTุhe FM 104.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

578 นาย ประสิทธิ ์วรุิณพนัธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอสเรดิโอ 106.25 Mhz ไม่เหน็ด้วย

579 คุณ อ าไพ อุทยัมา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อ าไพเรดิโอ fm 90.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

580 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ สถานีวทิยุเชียงใหม่เมืองงาม ไม่เหน็ด้วย

581 นาง เฉล่ียว สายจันทร์ สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพนัธจ์ักรชัยเพื่อความมั่นคง 

สาขา อ าเภอ ด่านขุนทด

ไม่เหน็ด้วย

582 นาย กรวชิญ์ มีเดช FM 90.0 เพชรบรูณ์ ไม่เหน็ด้วย

583 นาย เผย กั้วมาลา วทิยุมวลชนคนโนนดินแดง ไม่เหน็ด้วย

584 นาย กิตติธชั ภธูนะโภคิน บริษทั ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

585 นาย กิตติพนธิ ์ทา้วค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แฟมิล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เหน็ด้วย

586 นาย ชม เทพสุรินทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนบา้นเฮาเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

587 นาง หนึ่งฤทยั บญุเพช็ร์ สถานีวทิยุคนเมืองงาม ไม่เหน็ด้วย

588 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค์ สถานีวทิยุวาไรต้ีเอฟเอ็ม 103.5 MHz ไม่เหน็ด้วย

589 นาย กันต์พลน์ ชาวนา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พาชื่นเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

590 นางสาว พรพมิล วรุิฬรัตน์ สถานีวทิยุ รินค า เรดิโอ 99.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

591 นาย นิรันดร์ กิติราช หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนพอเพยีง เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย
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592 นาย ค าฝ่ัน วรรณสินธ์ สถานีวทิยุชุมชนคนรักเมืองอาจ ไม่เหน็ด้วย

593 นาย ชมภู่ ค าลอย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมชายเรดิโอแอนด์มาเก็ตต้ิง ไม่เหน็ด้วย

594 นาย ธรียุทธ วฒันธรีวฒิุ บริษทั คารืมอนาทกข์อินเตอร์เทรด จ ากัด ไม่เหน็ด้วย

595 นาย อุดม กันต้ะ ราชพฤกษเ์รดิโอ ไม่เหน็ด้วย

596 นาย เกียรติศักด์ิ ใจตรง กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค ไม่เหน็ด้วย

597 นาย บญุมา สุตะคาน กลุ่มประกอบการวทิยุภมูิภาค ไม่เหน็ด้วย

598 นาย พสิิษฐ์ เวยีงสมศรี สถานีวทิยุศรีธานีแฮปปี้เรดิโอ 91.75 ไม่เหน็ด้วย

599 นางสาว สิริลักษณ์ บญุประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล ไม่เหน็ด้วย

600 นาย สุชาติ พรหมธรีเดช หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทรน้อย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย

601 นางสาว ยุพนิ ยอดรักษ์ ร้านยื่งยง 2021 ไม่เหน็ด้วย

602 นาย บญุยืน สวนพลู สถานีวทิยุบวีายเรดิโอ FM106.50 ไม่เหน็ด้วย

603 นาง เลิศลักษณ์ ใบค า อบต. ขนุน ไม่เหน็ด้วย

604 นาย ชัยณรงค์ องอาจ ร้านกินลมชมทุ่ง ไม่เหน็ด้วย

605 นาย พนิิจ ภขูาว หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฝางชนูเรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

606 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวทิยุคล่ืนศรีวชิัย สถานีวทิยุแฮปปี้เวฟมีเดีย FM 

93.00 MHz สุราษฏธ์านี

ไม่เหน็ด้วย

607 นาย ณัฐพงษ ์ลินลาด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โชคพชิิต 2008 ไม่เหน็ด้วย

608 นาย นรินทร พนูทรัพย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักแม่แวน เรดิโอ เหน็ด้วย

609 นาย พรีธชั คณะรัฐ สมาคมวชิาชีพวทิยุ-โทรทศัน์ ภาคประชาชน ไม่เหน็ด้วย

610 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวทิยุลัคกี้ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

611 นาย ช านาญ พลูฉนวน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เหน็ด้วย

612 นาย ชัชวาลย์ เอียกานา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โปโลพทุไธสง ไม่เหน็ด้วย

613 นาย ทศันะ เจือจาน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทอ๊ปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก ไม่เหน็ด้วย

614 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดไทรน้อยเรดิโอ เอ้นเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เหน็ด้วย
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ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

615 คุณ สรดิษฎ ์ศรีกล่ินดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทองพนัช่าง มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

616 นาย ภราดร จารุพนัธ์ มูลนิธโิรงเรียนพะตงวทิยามูลนิธิ ไม่เหน็ด้วย

617 นาย ปณัณพฒัน์ บวรเมธาธนพงศ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปณัณพฒัน์ ไม่เหน็ด้วย

618 นาง ประนอม วรรณสินธ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักเมืองอาจ สถานีวทิยุ 

คนรักเมืองอาจ 106.25 MHz

ไม่เหน็ด้วย

619 นาย บญุปล้ืม หาญณรงค์ สถานีวทิยุทุ่งเล่ียมเรดิโอ FM 89.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

620 นาง รุ้งทอง กอกวงัใน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด น่านอัพเดท ไม่เหน็ด้วย

621 นางสาว ฐาณิศร์ ถิระสาโรช หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางมีเดีย คล่ืน 102.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

622 นาย สายันต์ ปวณีาภรณ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วจิิตรศิลปปกัธงชัย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 

ปกัธงชัย 888

ไม่เหน็ด้วย

623 นาง อรพนัธ ์คุณเศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส านักงานหมอล าหนุ่งอีสานธรุกิจ

บนัเทงิ

ไม่เหน็ด้วย

624 นาย บญุเรือง คุณเศษ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส านักงานหมอล าหนุ่งอีสานธรุกิจ

บนัเทงิ

ไม่เหน็ด้วย

625 คุณ ชาญวทิย์ สนธเิจริญ ไม่เหน็ด้วย

626 คุณ วายุภคั ค าจันทร์ สถานีวทิยุคล่ืนดีศรีประดู่ 96.50 ไม่เหน็ด้วย

627 นาง สุรรัตน์ บญุประสาร สถานีวทิยุสมูทคิต ไม่เหน็ด้วย

628 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวทิยุออลสไตล์สเตชั่น 103.0 MHz รหสัสถานี 

12520261

ไม่เหน็ด้วย

629 นาย สุรสิทธ ิสวญิญาณกทรัพย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วทิยุสนับสนุนธรุกิจชุมชน ไม่เหน็ด้วย

630 คุณ ณัฐวดี ทวทีอง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  สุราษฎร์สินทรัพย์ธรุกิจ ไม่เหน็ด้วย

631 คุณ อุไร อิกษรวรรณ ไม่เหน็ด้วย

632 นาง อ่อนอรุณ สุรัตน์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดับเบิ้ลกาย มีเดีย ไม่เหน็ด้วย

633 คุณ อุทยั สุรัตน์ ไม่เหน็ด้วย

634 นาย ชาตรี ภาคส าโรง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สะแกราชสัมพนัธม์ีเดีย ไม่เหน็ด้วย



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๗ กำรก ำกับดแูลกำรใชง้ำนคลื่นควำมถ่ี 

(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

635 นางสาว นันริฌาญ์ ภกัดี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรสินสีมา ไม่เหน็ด้วย

636 นางสาว พณัญ์มิตา พุ่มธนานพรักษ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สวทีเวฟ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

637 นาย รัตนจรินทร์ จิตตนา สถานีวทิยุ FM 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

638 นางสาว นันทณ์ภสัร์ โพธิก์ล่ิน สถานีวทิยุทุ่งสวรรค์ เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

639 นาย มยุราช บตุรธรรมา สถานีวทิยุคนเกษตร 98.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

640 นาง บรูณ์ภาคย์ ภมูิโภคพฒัน์ สถานีวทิยุมิตรภาพกูยลาว FM 88.75 MHz อ.หว้ยทบัทนั ไม่เหน็ด้วย

641 นาย เสน่ห ์แสนค า สถานีวทิยุทุ่ีองถิ่นไทย FM 96.25 MHz อ. ราษไีศล ไม่เหน็ด้วย

642 นาย อุดร วเิศษชาติ สถานีวทิยุเพื่อนเกษตร FM 91.25 MHz อ.หว้ยทบัทนั ไม่เหน็ด้วย

643 นาย นิรันดร์ ถาวรรุ่งกิจ สถานีวทิยุกู้ภยัเชียงดาว (หจก.กู้ภยัเชียงดาว) ไม่เหน็ด้วย

644 นาย เนตร ขันค า หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มหาเฮง โปรโมชั่น ไม่เหน็ด้วย

645 นาง บงัอร  ชูติธวชั หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

646 นาย พนัธมิตร สุนี สถานีวทิยุธรุกิจ ไม่เหน็ด้วย

647 นางสาว

จิรนันท ์จันทวงษ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 24 เรดิโอ (สถานีวทิยุคนรากหญ้า 

เชียงราย)

ไม่เหน็ด้วย

648 นาย เอกชัย เทยีมสีฟา้ สถานีวทิยุ ไม่เหน็ด้วย

649 นาง รอฝีอ๊ะ  หมานหล๊ะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นกเขา เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

650 นาย นคร พนัประสิทธิ์ พญาแลเรดิโอ fm 100.75 MHz ไม่เหน็ด้วย

651 นาย สมศรี ค าคูณ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เรดิโอ โคราช 7 รหสัสถานี 05520128 ไม่เหน็ด้วย

652 นางสาว ไพรัตน์ ก้อนจินดา สถานีวทิยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz ไม่เหน็ด้วย

653 นางสาว นงค์เรียม สุขเหล็ก สถานีวทิยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz ไม่เหน็ด้วย

654 นาย สมควร ราษี สถานีวทิยุ SUNSHINE RADIO FM.100 MHz ไม่เหน็ด้วย

655 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวทิยุเสียงประชาชนล าพนู fm 105.50 Mhz ไม่เหน็ด้วย

656 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวทิยุเมืองหมอแคนแก่นนคร ไม่เหน็ด้วย

657 นางสาว สุปยิา เชียงมา สถานีวทิยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๗ กำรก ำกับดแูลกำรใชง้ำนคลื่นควำมถ่ี 

(ขอ้ ๒๙)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะตอ่ (ร่ำง) ประกำศ  กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

658 คุณ อันธกิา สหปรีชา สถานีวทิยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

659 นาย บญุเรือง วงศ์ใหญ่ สถานีวทิยุ fm 104 เชียงค า เรดิโอ ไม่เหน็ด้วย

660 คุณ
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พชัรินทร์เรดิโอ

 98.25 MHz หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พชัรินทร์เรดิโอ 98.25 MHz ไม่เหน็ด้วย

661 นาย วธัน แพนดี สถานีวทิยFุM 98.50 MHz ล าปลายมาศ ไม่เหน็ด้วย

662 คุณ พมิพพ์รรณ ปญัญาตาวงค์ เทศบาลต าบลทุ่งหวัช้าง เหน็ด้วย เพราะการก ากับดูแลการใช้งานคล่ืนความถี่ จะต้องมีการ

ชี้แจง ใหแ้ก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ระเบยีบ กฎเกณฑ์663 คุณ โชคชัย รินชะ บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) เหน็ด้วย

664 คุณ สุรีย์ เชื้อบญุมี ภาคประชาชน เหน็ด้วย

665 คุณ ทรงวทิย์ ดิษฐวฒิุ ภาคประชาชน เหน็ด้วย

666 คุณ รัตนภรณ์  ตันตระพพิฒัน์ สถานีวทิยุบา้นสันทรายใหม่ Pink Radio เหน็ด้วย

667 คุณ สิริธดิา จันอู ประชาชนทั่วไป เหน็ด้วย

668 คุณ นุศราภรณ์ รอดเที่ยง ประชาชน เหน็ด้วย

669 คุณ เอกนุพงศ์ สมศักด์ิ ภาคประชาชน เหน็ด้วย

670 คุณ วชิาญ มีมา ภาคประชาชน เหน็ด้วย

671 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต์ ภาคประชาชน เหน็ด้วย

672 คุณ นรินทร พลูทรัพย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด คนรักแม่แวนเรดิโอ เหน็ด้วย

673 คุณ ทวชิา เคร่ืองก าแหง เหน็ด้วย

674 คุณ รจนา จ าปาแก้ว ภาคประชาชน เหน็ด้วย

675 คุณ อภชิาติ ปงิเมือง ภาคประชาชน เหน็ด้วย

676 คุณ จุรีย์พร สานตา ประชาชน เหน็ด้วย

677 คุณ สุพพตัรา ทบัยา ภาคประชาชน เหน็ด้วย

678 คุณ เพช็รลดา เหน็แก้ว ภาคประชาชน เหน็ด้วย

679 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน เหน็ด้วย

680 คุณ เสน่ห ์บญุแก้ว สถานีวทิยุบา้นผือเรดิโอ 94.75 เหน็ด้วย

681 คุณ ภคัพล ทบัทมิทอง วทิยุประชาคมระยอง เหน็ด้วย



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล ชื่อหน่วยงำน หมวด ๗ กำรก ำกับดแูลกำรใชง้ำนคลื่นควำมถ่ี 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใชค้ลื่นควำมถ่ีส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง พ.ศ. .... 

ระหว่ำงวันที ่๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔

682 คุณ สรรค์ สามกองาม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สร้างสรรค์ มีเดีย เฮาส์ เหน็ด้วย

683 คุณ พณัภชั  มง มาตร  สถานีวทิยุ อสมท  น่าน เหน็ด้วย

684 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี เหน็ด้วย

685 คุณ วสุรมย์ สุริยะวงศ์ ประชาชน เหน็ด้วย

686 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย์ มส. เหน็ด้วย

687 คุณ เอกสิทธิ ์สมินทรปญัญา ประชาชน เหน็ด้วย

688 คุณ สราวฒิุ ปญัยาง กลุ่มคนศึกษาจังหวดัสุโขทยั เหน็ด้วย

689 คุณ สมพงษ์  อินทร์มา สือรักอุทยั เหน็ด้วย

690 คุณ วาสนา ทรัพย์ธ ารงค์ ประชาชน เหน็ด้วย

691 คุณ ขจรศักด์ิ จิตหาญ สถานีวทิยุกระจายเสียง934 เหน็ด้วย

692 คุณ ศรีนวล ค าประเสริฐ สถานีวทิยุคนเมืองล้านนาเรดิโอ เหน็ด้วย

693 คุณ กฤษฎา ลิมปพทัธ์ เหน็ด้วย

694 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพนัธ์ เหน็ด้วย

695 คุณ สมนึก เดวเีลาะ วทิยุศึกษาและศิลปวฒันธรรม เหน็ด้วย

696 คุณ ไพบลูณ์ ย้อยหยด ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยรังสิต

เหน็ด้วย

697 คุณ วรีชาติ บริษทั สันติภาพมีเดีย จ ากัด ทวีอีีสานบา้นเฮา เหน็ด้วย

698 นาง วารียา อับดุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิสร๊อพ เหน็ด้วย

699 คุณ สุรเดช ร่มศรี วทิยุศึกษาและวฒันธรรม FM91MHZ. 

(วทิยุเทคโนโลยีร้อยเอ็ด)

เหน็ด้วย



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ภาคผนวก ก ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

1 คุณ คมสันต์ สีดานุช ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.เอส.เจริญสุข ไม่เห็นด้วย, ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด ควรขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 5

 ปี

ร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีที่เป็นการทั่วไป เพ่ือให้ผู้ประสงคจ์ะขออนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ได้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการ

อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามร่างประกาศฉบับนี้ จะดำเนินการออกประกาศ

เชิญชวนให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนําความเห็น

ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการออกประกาศเชิญชวนต่อไป

2 คุณ อนุสรณ์ สุมาทร วิทยุธุรกิจ ความเป็นจริงไม่ควรเหมารวม ต้องดูความเจริญแต่ละพื้นที่ด้วย ระดับไปคับเมืองอำเภอตำบลราคาก็คงแตกต่างกันไป สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ในการกำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

3 นาย นรินทร พูนทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนรักแม่แวน เรดิโอ ไม่เห็นด้วย เพราะควรจะพิจารณาพ้ืนที่กำลังส่งต่ำเป็นที่ตั้งในการพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียม ควรจะให้ผู้ประกอบกิจการ

ระดับท้องถ่ินในระดับอำเภอ ไม่ใช่ระดับจังหวัด คือ แยกเป็นระดับอำเภอ ไม่ใช่เป็นท้ังจังหวัด

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ในการกำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

4 คุณ เปรมินทร์ ศรีบัวเอ่ียม บริษัท มาณามิณทร์ เวย์ จำกัด ค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม แต่กฎข้อบังคับไม่เอื้ออำนวยต่อค่าใช้จ่าย โควิดก็จะแย่แล้ว สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ในการกำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

5 คุณ นรินทร พูลทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนรักแม่แวนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรพิจารณาพ้ืนที่กำลังส่งเป็นที่ตั้งในการพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียม ควรจะให้ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นใน

ระดับอำเภอไม่ใช่จังหวัด คือแยกเป็นระดับอำเภอไม่ใช่เป็นท้ังจังหวัด

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ในการกำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

6 คุณ สุรศักดิ์ ตื้อนวล วิทยุชุมชน แม่นะ เรดิโอ เอฟเอ็ม 

91.50 MHz

ไม่เห็นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ มีกำลังส่งห่าง

จากแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอย่างมาก ค่าธรรมเนียมควรห่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่นว่า 

ประเภทกิจการธุรกิจ ระบบ เอฟเอ็ม 10,000 บาท ถ้าเป็นกำลังส่งต่ำ ก็เพียง 5,000 บาทก็พอ

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

7 คุณ พงษ์พุนธ์ กุมหาชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ มีกำลังส่งห่าง

จากแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอย่างมาก ค่าธรรมเนียมควรห่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่นว่า 

ประเภทกิจการธุรกิจ ระบบ เอฟเอ็ม 10,000 บาท ถ้าเป็นกำลังส่งต่ำ ก็เพียง 5,000 บาทก็พอ

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

8 นาย นายอรรถนนท ก๋าบุตร สถานีวิทย จี เอฟ เอ็ม 99 โป่งบัวบาน ไม่เห็นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ มีกำลังส่งห่าง

จากแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอย่างมาก ค่าธรรมเนียมควรห่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่นว่า 

ประเภทกิจการธุรกิจ ระบบ เอฟเอ็ม 10,000 บาท ถ้าเป็นกำลังส่งต่ำ ก็เพียง 5,000 บาทก็พอ

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ภาคผนวก ก ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

9 นาย เจษฎาพงษ์ ฉวีชาต สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาค

ประชาชนเชียงใหม่

ไม่เห็นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ มีกำลังส่งห่าง

จากแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอย่างมาก ค่าธรรมเนียมควรห่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่นว่า 

ประเภทกิจการธุรกิจ ระบบ เอฟเอ็ม 10,000 บาท ถ้าเป็นกำลังส่งต่ำ ก็เพียง 5,000 บาทก็พอ

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

10 คุณ ทินรัตน์ ศุภผลกุลนันทร์ ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราเหมือนเดิม เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

11 คุณ สุริยนต์ ตั้งขันติธรรม บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ไม่เห็นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามแผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ มีกำลังส่งห่าง

จากแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอย่างมาก ค่าธรรมเนียมควรห่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่นว่า 

ประเภทกิจการธุรกิจ ระบบ เอฟเอ็ม 10,000 บาท ถ้าเป็นกำลังส่งต่ำ ก็เพียง 5,000 บาทก็พอ

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

12 คุณ ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ไม่เห็นด้วย

- ควรปรับลดลงอีก

- ควรให้สวัสดิการบ้าง

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

13 คุณ ธงศักดิ์ อริยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคเรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ มีกำลังส่งห่าง

จากแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอย่างมาก ค่าธรรมเนียมควรห่างกันอย่างมากเช่นเดียวกัน เช่นว่า 

ประเภทกิจการธุรกิจ ระบบ เอฟเอ็ม 10,000 บาท ถ้าเป็นกำลังส่งต่ำ ก็เพียง 5,000 บาทก็พอ

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

14 นาย พัฒนา พัฒนต่อตระกูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออเรนจ์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ขอให้มีการลดค่าะรรมเนียมในระยะนี้ เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

15 นาง วารียา อับดุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสร๊อพ ไม่เห็นด้วย ค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง ใช้ค่าธรรมเนียมเดิมดีแล้ว เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

16 นาง วยุรี แหลมหลัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โจ้เรดิโอมีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย อยากให้เป็นอัตราที่เท่าเดิมกับที่ผ่านมา เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

17 นาย ประสาน ผิวขาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเพียงเรดิโอ 59 ไม่เห็นด้วย ขอให้มีการลดค่าธรรมเนียมในช่วงน้ี ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบ เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ภาคผนวก ก ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

18 นาย กันต์พลน์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่นเรดิโอ ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่คงเดิม เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

19 นางสาว สุปิยา เชียงมา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ค่าธรรมเนียมของวิทยุคลื่นหลัก 313 สถานี เท่ากับวิทยุภาคธุรกิจ ไม่เป็นธรรม เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

20 อันธิกา สหปรีชา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ค่าธรรมเนียมของวิทยุคลื่นหลัก 313 สถานี เท่ากับวิทยุภาคธุรกิจ ไม่เป็นธรรม เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

21 นาย นิรันดร์ ถาวรรุ่งกิจ สถานีวิทยุกู้ภัยเชียงดาว (หจก.กู้ภัย

เชียงดาว)

ไม่เห็นด้วย ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ที่กำลังส่งห่างจาก

แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มอย่างมาก ค่าธรรมเนียมควรห่างกันอย่างมาก เช่นเดียวกัน เช่นว่า ประเภท

กิจการธุรกิจระบบเอฟเอ็ม 10,000 บาท ถ้าเป็นระบบเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำ ก็เพียง 5,000 บาท ก็พอ

เห็นควรรับความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

กำลังส่งต่ำ ต่อไป

22 คุณ สุวรรณ ใจตรง สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย, ขอให้ยกเลิกประกาศทุกฉบับ

23 นาย สุนทร ศรีเดช สถานีวิทยุนครกาหลง 94.75 MHz ไม่เห็นด้วย ขอคัดค้าน ไม่เห็นด้วยประการทั้งปวง

24 คุณ พงษ์ศักดิ์ ปัจจุโส คลื่นสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ห้าง

หุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี มีเดียกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าจึงขอคัดค้านมติที่ประชุมดังกล่าวและขอให้ยกเลิกการแสดงความคิดเห็นทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

25 คุณ อนนท์ บัวบาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการฯ ขอเอาตามเสียงส่วนมากของภาคีผู้ประกอบการฯ ทั่วประเทศครับ

26 คุณ ธนกฤต รุ่งแสนทวี สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียง

ท้องถ่ินอุบลราชธานี

ไม่เห็นด้วย

27 นาย ชาญชัย ต๊ะโต สถานีวิทยุคนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย

28 คุณ วัธนา ขวัญเดช ไม่เห็นด้วย

29 คุณ สุมาลี อินนา สถานีวิทยุ แซ่บ สเตชั่น FM.91.25 

MHz.

ไม่เห็นด้วย

30 คุณ บัญชา เหมืองหม้อ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

31 คุณ นคร มงคลสวัสดิ์ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาตและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ไม่เห็นด้วย

32 คุณ วรภพ อินยา ไม่เห็นด้วย

33 คุณ ดวงสมร เทศศรีเมือง ผู้ประกอบกิจการ ไม่เห็นด้วย

34 คุณ อมรรัตน์ ศรีพฤกษ์ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

35 คุณ กิตติพงษ์ มโนเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

36 คุณ สุรพันธ์ุ อินโอภาส ไม่เห็นด้วย

37 คุณ สุรศักดิ์ ดวงดาว หจก กันทลักษ์วิทยุ ไม่เห็นด้วย
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38 คุณ นิวัฒน์ กระเสาร์ วิทยุคนรักชาติ ไม่เห็นด้วย

39 คุณ อุทัย กันธา ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นเงนิล้านนา ไม่เห็นด้วย

40 คุณ สิรภพ ศรีอาจ สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์สุพรรณบุรี

ไม่เห็นด้วย

41 คุณ กิตติภพ สายสนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.บ.ีเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย

42 คุณ ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรเมืองลุง99มีเดีย ไม่เห็นด้วย

43 คุณ ธีระพงษ์ คำผุย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

44 คุณ ผดุง สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

45 คุณ ธีร สุดเล็ก สถานีวิทยุ คนอุทัยเก่า ไม่เห็นด้วย

46 คุณ ศิว ณัฐ  อาจหาญ สถานีวิทยุคำสมบูรณ ์ ไม่เห็นด้วย

47 คุณ ศิริพร สุดเล็ก ประชาชน ไม่เห็นด้วย

48 คุณ แฉล้ม สุวรรณวิทย์ ประชาชน ไม่เห็นด้วย

49 คุณ รุ่งเกล้า เย่ียมงาม นักจัดรายการวิทยุ ไม่เห็นด้วย

50 คุณ ภาสกร ดํารงโภวรรณ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย

51 คุณ พัฒนพงษ์ จารุลักขณา จารุลักขณาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

52 คุณ วีระพงค์ พลอาสา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษวิทยุการ

ท่องเที่ยว

ไม่เห็นด้วย

53 คุณ ธนณัฏฐ์ ตั้งเซียววรกุล สถานีวิทยุเฮลท์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

54 คุณ ชยุต สมัครไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิตมีเดีย ไม่เห็นด้วย

55 คุณ ทองพูล  ศรีบุญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญทรัพย์ไพศาล ไม่เห็นด้วย

56 คุณ วิริยะ สุวืชาโน FM 93.25 MHz ไม่เห็นด้วย

57 คุณ นพดล ลือปืนมา สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

58 คุณ กตัญญู เรือนตุ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา

พัฒนาท้องถิ่น

ไม่เห็นด้วย

59 คุณ กานต์รวี ศรีทอง สถานีวิทยุสตูรีเน็ทเวอร์ค105 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

60 คุณ ชูชาติ อุทัยชิต ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

61 คุณ อาทิตย์  จันทร Surat City Radio ไม่เห็นด้วย

62 คุณ เปรมฤดี ทาระพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

63 คุณ มารศรี อุทก สถานีวิทยุมัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอ

นครพนม

ไม่เห็นด้วย

64 คุณ อัตนัย ศรีพิมพ์ สถานีวิทยุ MKP Radio FM 96.50 

MHz

ไม่เห็นด้วย

65 คุณ จุฑาวุฒิ วรรณปักษ์ สถานีวิทยุคนศาลาลอย-ทุ่งสว่าง ไม่เห็นด้วย
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66 คุณ ฐวิกัลป์ชัย ชื่นสุคนธ์ สถานีวิทยุบ้านท่าแร่ 106.25 ต.พยุหะ

 อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ไม่เห็นด้วย

67 คุณ รุจน์ เก๋ียงทำมา ไม่เห็นด้วย

68 คุณ สง่า อินยา ไม่เห็นด้วย

69 คุณ กิตติพงค์ อินมณี socialradio 106 ไม่เห็นด้วย

70 คุณ ชะนาพันธ์ สืบสาย บางสะพานน้อยเรดิโอ FM 91.75 MHz ไม่เห็นด้วย

71 คุณ ธนวัต โสภาสิริโชติวรกุล ธนวัตเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

72 คุณ อารยา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

73 คุณ ไสว ฤทธิพิษ ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่องแมววิทยุ ไม่เห็นด้วย

74 คุณ นิธิศ จันกันทะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

75 คุณ สุรศักดิ๋ ตื้อนวล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่นะเรดีโอ ไม่เห็นด้วย

76 คุณ วิทยา บุญมาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู้ภัยเชียงดาว ไม่เห็นด้วย

77 คุณ บุญช่วย ศรีเขียว วิทยุสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว ไม่เห็นด้วย

78 คุณ ปริญญา ศิริวงศ์มงคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาลำปาง สตูดิโอ 

แอนด์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง

ไม่เห็นด้วย

79 คุณ ปราณี ปุกแก้ว วิทยุศรีดงเย็น ไม่เห็นด้วย

80 คุณ กัญญาณัฐ อินยา ไม่เห็นด้วย

81 คุณ อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 ไม่เห็นด้วย

82 คุณ พศวีร์ จักร์พันธ์เดโช บูลเฮ้าส์อินเตอร์มิเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

83 คุณ วีณา โสพิกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรี๊ด เวฟ ไม่เห็นด้วย

84 คุณ สุวรรณ์ โคตรชาดา รักษ์ไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

85 คุณ จุลเจือ วรครบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุครบุรี ไม่เห็นด้วย

86 คุณ อาทิตย์ วราวุธวิเชียร บริษัท นอร์มแพ็ค จำกัด ไม่เห็นด้วย

87 คุณ ธนกฤต  วรรณวานิชกุล สถานีวิทยุคนเมืองย่า  94.50  MHZ.อ.

เมืองนครราชสีมา

ไม่เห็นด้วย

88 คุณ คมสัน ชัยอมรนุกูล สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

89 คุณ เกษมศรี สุภาอินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมมาเวฟ ไม่เห็นด้วย

90 คุณ อาทิตย์ อาษาขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย

91 คุณ บังอร ชูติธวัช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

92 คุณ ชาญวิทย์ ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัย

เพ่ือความมั่นคง

ไม่เห็นด้วย

93 คุณ ณัฐรดา ทาจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นครพิงค์ล้านนา ไม่เห็นด้วย

94 คุณ สุรศักดิ์ สุกนุ่ม มูลนิธพุทธเอนกประสงฆ์วัดสังฆทาน ไม่เห็นด้วย
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95 คุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวังยางเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวังยางเรดิโอ 

90.50MHz.

ไม่เห็นด้วย

96 คุณ นิรมล วงศ์ใหญ่ เต็มร้อยเรดิโอลำพูน ไม่เห็นด้วย

97 คุณ สุนทร จํารัส ไม่เห็นด้วย

98 คุณ รัชดาพร พรพา ไม่เห็นด้วย

99 คุณ ปฏิกร พินิจกุล ไม่เห็นด้วย

100 คุณ พิพัฒน์ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

101 คุณ สุพัฒนา ทองทํามา กลุ่มวิทยุธุรกิจภูมิภาค ห้างหุ้นส่วน

จํากัด เพ็ญนภา เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

102 คุณ รชัย ธัญญารักษ์ กรมพัฒณาธุรกิจการค้า ไม่เห็นด้วย

103 คุณ สิงหา สิงห์ชา พิชชานันท9์4 ไม่เห็นด้วย

104 คุณ สมศักดิ์ โกมลศรี ไทยนิยมพืชผล ไม่เห็นด้วย

105 คุณ พัทธดลย์ คำพิลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์นภัส 93 ไม่เห็นด้วย

106 คุณ กิติกา โสภา ทองทํามา ไม่เห็นด้วย

107 คุณ อนงค์ลักษณ์ คำพิลา พัธนชัย108 ไม่เห็นด้วย

108 คุณ นันท์นภัส คำพิลา พิศรา2012 ไม่เห็นด้วย

109 คุณ พรสิทธ์ิ พิทยะคำวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโสมเรดิโอ2012 ไม่เห็นด้วย

110 คุณ สุทนต์ กล้าการขาย สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

111 คุณ ภูษณิศา รัตนพล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณคูหาเรดิโอ 

2012

ไม่เห็นด้วย

112 คุณ ภัทรภร บุญยิ่งเหลือ บริษัท ภักดีพรรณพาณิชยการ จํากัด ไม่เห็นด้วย

113 คุณ สมชาย สฤษชสมบัติ สถานีวิทยุภาคธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

114 คุณ มาลี ศรีปุริ ท่าสุดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

115 คุณ ปิยะฉัตร พูลทรัพย์ สถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

116 คุณ พอพันธ์ ทองศักดิ์ โอเคเรดิโอ ตรัง ไม่เห็นด้วย

117 คุณ องค์อาจ แก้วดี หจก สี่เผ่าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

118 คุณ จิดาภา อารีรัตโนบล สมาคมสื่อช่อสะอาด ไม่เห็นด้วย

119 คุณ วิไลวรรณ ทับทิมทอง สถานีวิทยุท้องถ่ินรุ่งเรืองเมือง

นครนายก Fm 101.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

120 คุณ นิคม รักขันแสง สถานีวิทยุ 105.0 MHZ โกสุมพิสัย ไม่เห็นด้วย

121 คุณ เลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ์ สถานีวิทยุ บ้านเพเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

122 คุณ สํารวย สีสืบมา สพร5นครราชสีมา สถานีวิทยุตําบลมะ

เริง

ไม่เห็นด้วย

123 คุณ ธนพัฒน์ บุญชูวงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภาวดีซิตี้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ภาคผนวก ก ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

124 นาย อนุรักษ์ กิจวิถี ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้แฟมิลี่เรดิโอ 

มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส

ไม่เห็นด้วย

125 นางสาว สุภารัตน์ บุญสูง สถานีวิทยุ Good FM ไม่เห็นด้วย

126 นางสาว วีณา โสพิกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรี๊ด เวฟ ไม่เห็นด้วย

127 คุณ ทองคำ บุญอุ้ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เห็นด้วย

128 คุณ ไพรัตน์ กาญจนเสน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อวยพรทรัพย์รุ่งเรือง ไม่เห็นด้วย

129 นาย แสวง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ 94.50 เชิรช 2013 มีเดีย

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

130 นาง เกศสุรีย์ เสตะจันทน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนเมืองฝาง ไม่เห็นด้วย

131 นางสาว อุไรวรรณ พรมจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมค์ทอง99 ไม่เห็นด้วย

132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริญญาการ

สื่อสาร

สถานีวิทยุเพ่ือธุรกิจแพรวา ห้าง

หุ้นส่วนจำกัด ปริญญาการสื่อสาร

ไม่เห็นด้วย

133 นาย ปริญญา นวลทา สถานีวิทยุเสียงจากนาจะหลวย FM 

106.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

134 นาย เอกอมรฤทอุธรน์ เกฐสิทธิ์ บริษัท เพชรนาคิน จํากัด ไม่เห็นด้วย

135 นาย ศักดิ์ชัย พันธ์ชิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนิกานต์จูเนียร์ ไม่เห็นด้วย

136 นาย สมเกีียรติ์ สร้อยมณีวรรณ วิทยุเพ่ือธุรกิจคนเกษตร ไม่เห็นด้วย

137 นางสาว ผกาวรรณ ชูแสง สถานีวิทยุเทพมีเดียเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

138 ฐิติกาญจน์ ชุลีรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี ไม่เห็นด้วย

139 นาย มานะ แสงบุญเรือง วิทยุุชุมชนคนห้วยแก้ว ไม่เห็นด้วย

140 นาง บุศย์รินทร์ จันทนะสุคนธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทนะสุคนธ์ ไม่เห็นด้วย

141 นาง แจ้ง บุญเกิดรัมย์ สถานีวิทยุ94.50เชิรช2013มีเดีย ไม่เห็นด้วย

142 พระครูวรกิจจาทร สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

พระพุทธศาสนาและสังคมวัดปากบ่อ 

(FM 91.75 MHz)

ไม่เห็นด้วย

143 นาง ชญานันท์ เทียนส่องโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงก๊ิกสเตชั่น 

103.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

144 นางสาว ณัจฉรียา ก๋าบุตร สถานีวิทยุจีเอฟเอ็ม 99 โป่งบัวบาน ไม่เห็นด้วย

145 นาง เกษร โตล้อม บริษัท มิตรภาพสื่อสาร จํากัด สาขา 3 ไม่เห็นด้วย

146 นาง เสงี่ยม สังขฮวด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุทุ่งพลับพลา ไม่เห็นด้วย

147 นาง บุปผา พัฒนะพิชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมังกรทอง ไม่เห็นด้วย

148 นาย วินัย สาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมโลเดี่ยน (สถานี

วิทยุ fm 94.50 MHz)

ไม่เห็นด้วย
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149 นาย หาญชัย วรรณทวี บริษัท นครอุดมดีงาม จํากัด ไม่เห็นด้วย

150 นาย กิตติพงค์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ.เทเลคอม 

แอนด์ บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

151 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ fm 97.75 

MHz

ไม่เห็นด้วย

152 นางสาว ศรีกาย วงค์รักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซิมมีเดีย ไม่เห็นด้วย

153 นาง พิมมัย สุขล้ําคณา สถานีท้องถิ่นดินดานภูพาน ไม่เห็นด้วย

154 นาย อนันต์ สัจธรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจธรรมเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

155 นาย กิตติพงษ์ แพงประเสริฐ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

156 นาย อภิชาต วรรแพทย์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

157 นางสาว ศิรินภา วรรณสินธ์ สถานีวิทยุคนรักเมืองอาจ (ห้าง

หุ้นส่วนจำกัดคนรักเมืองอาจ)

106.25MHz

ไม่เห็นด้วย

158 นาย สี พรมวุฒิ สถานีวิทยุชุมชนสภาวัฒนธรรมตําบล

ม่อนปิ่น

ไม่เห็นด้วย

159 คุณ พร้อมพงษ์ สิมสินธ์ุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

160 คุณ เสมอ เดชะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีโชค ไม่เห็นด้วย

161 คุณ สมชาย ทองสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำเหน็จไทยเจริญ ไม่เห็นด้วย

162 คุณ ปรีชา พูลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคก้ีเรดิโอ fm 104.75 mhz ไม่เห็นด้วย

163 คุณ สมมติ เพียรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

164 คุณ อุทัย สุมมาตย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนวังยาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

165 คุณ เฉลียว รุ่งสว่าง บริษัท ลิพอนเรดิโอภูเก็ต จํากัด ไม่เห็นด้วย

166 คุณ พินิจ ดูขาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝางชนูเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

167 คุณ สุทัศน์ ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกุลาสตูดิโอ ไม่เห็นด้วย

168 นางสาว สาคร คณารีย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนาอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย

169 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข (ห้างหุ้นส่วน

จํากัด เอท.ีมีเดีย)92.50MHz

ไม่เห็นด้วย

170 นาย ณรงค์ชาญ วงค์ริยะ สถานีวิทยุ music line station fm 

88.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

171 นาย ขวัญชัย ถนอมธีระนันท์ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยทางเกวียน

สัมพันธ์

ไม่เห็นด้วย
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172 นาย สุนันท์ อยู่ดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักยิ้มเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

173 นาย วัชระ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ สถานีวิทยุคนหรรษา ไม่เห็นด้วย

174 นาง วิภารัตน์ ทองเจริญพานิช สถานีวิทยุเฟรชช่ีเรดิโอ 105.50 ไม่เห็นด้วย

175 นาง เรืองนภา ทาวงค์ สถานีวิทยุ FM 97.00 MHz ป่าซางเรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

176 นาย สมบัติ วันฟ่ัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสมบัติ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

177 นาย วรธิษณ์ ปาติคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นสบายสไตล์ศีมุง

เมือง

ไม่เห็นด้วย

178 นาง จุฑาวัลย์ บัวกลิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑาวัลย์เสียงเสรี 

599

ไม่เห็นด้วย

179 นางสาว กานต์รวี ศรีทอง บริษัท ไร่วสันต์วัสดุภัญฑ์และการ

ก่อสร้าง สถานีวิทยุสตูรีโอเน็ทเวอร์ค 

105 เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

180 นาย มานิต จันทรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากะชะเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

181 นาย เชิดชัย เสตะจันทน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าห้าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

182 นาง อรวัน วงหา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำปั้นอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย

183 นาง พิศมัย จันทร์สอน สถานีวิทยุเสียงไทย FM 105.00 MHz ไม่เห็นด้วย

184 นาย มาโนช อินทรสภาพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีวารา เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

185 นางสาว ปนัดดา จันทร์สอน สถานีวิทยุแสนสุข FM 88.00 FMz ไม่เห็นด้วย

186 นาย สมปอง เช้ือชม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมรัศ เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย

187 วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญธรรม วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญธรรม กลุ่มคน

อารยธรรมลําน้ําโดม FM 103.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

188 นาย ธนาคาร ทองกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อน้อย วิทยุพาณิชย์ ไม่เห็นด้วย

189 นาย พิพัฒน์ ยุทธสารเสนีย์ สถานีวิทยุภูมิใจเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

190 นาย ณัฏฐกิตติ์ แก้วคำลา สถานีวิทยุท้้องถิ่นไทย FM 107.75 

MHz (วิทยุธุรกิจชุมชน อ.เสลภูมิ จ.

ร้อยเอ็ด)

ไม่เห็นด้วย

191 นาย มงคล บุญเลิศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรผสมผสาน

บ้านทุ่งบรอดคาสท์ สถานีวิทยุ กรีนเรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

192 นาย สนม ภู่ระหงษ์ ไม่เห็นด้วย

193 นาง ศิลล์สรร์ ปานสมพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.เอส. กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
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194 นาง วัชรา เหิมขุนทด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย

195 นาง อูมบาน เพียรการ คนนางแดด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

196 นาย เทพประทาน อ้วนแก้ว สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยนาทม 06520385 ไม่เห็นด้วย

197 นาย สงดั สระสูงเนิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย

198 นาย พรชัย พฤกษาชีวะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรีด้อมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

199 นาย สุพัตร วรรณธรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวี เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

200 นาย สนธยา อุปนันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

201 นาย อนุชิต แก้วสนิท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเฮาเรดิโอ 

ยโสธร (สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้าน

เฮาเรดิโอ FM 106.25 MHz)

ไม่เห็นด้วย

202 นาย เพ่ิมพูน แสนปัญญา วิทยุุชุมชนคนห้วยแก้ว ไม่เห็นด้วย

203 นาย อำนาจ วุฒิวงค์คำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น เรดิโอ

 มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

204 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย

205 นาย สมเพชร วรรณแก้ว สถานีวิทยุบ้านมะขามหลวง FM 92.50 ไม่เห็นด้วย

206 นางสาว สมพร กาวี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักบุญเขา fm94.75 ไม่เห็นด้วย

207 นาย บุญทัน เสียงใส สถานีวิทยุฯ วัดปากบ่อ ไม่เห็นด้วย

208 นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก. ยูสไมล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย

209 นาง รอศีอ๊ะ หมานหล๊ะ หจก. นกเขาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

210 นาง พรชิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎร์ธานี จำกัด ไม่เห็นด้วย

211 นาย เกรียงไกร นาคสุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเกรียงไกรคูณ

ทรัพย์ (สถานีวิทยุท้องถ่ินตำบลห้วย)

ไม่เห็นด้วย

212 นางสาว อภิรดา นิติตุลเกยูร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเนรมิตเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

213 นางสาว พลิ้ม ศรีบ้านโนน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโป่ง แอนด์

เบาะแส เซอร์วิส เรดิโอ (88.00)

ไม่เห็นด้วย

214 นาง ดาวิน นิติตุลเกยูร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผักและผลไม้ ไม่เห็นด้วย

215 นาง สุดารัตน์ อนันทวรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุดารัตน์ ก่อสร้าง

 สถานีวิทยุเสียงจากสุวรรณภูมิ 88.0 

MHz

ไม่เห็นด้วย

216 นางสาว หนึ่งฤทัย เพ็ชรรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย

217 นาย บุญมี มณีงาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงเชียงดาว ไม่เห็นด้วย
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218 นาย เกรียงศักดิ์ นวลละออ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์เอฟเอ็มเรดิ

โอ

ไม่เห็นด้วย

219 นาย บัญชา มูลสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักพงษ์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

220 พระครูเอียด เทพขาว สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัด

ขันประชาสรรค์

ไม่เห็นด้วย

221 นาย ณรงค์ชัย จักษุอภิรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์เรดิโอ FM

 100.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

222 นาย ชม สุขสบาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุทุ่งพลับพลา ไม่เห็นด้วย

223 นาย วิโรจน์ มีสุข สถานีวิทยุทดลองออกอากาศ บริการ

ธุรกิจ ดอกส้านเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

224 นาง วาสนา สีดาชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสนามีทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

225 นาย พรชัย จิตติ สถานีวิทยุสบายสเตช่ัน อุบล FM 

89.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

226 นาย เจษฎา ยศประดับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

227 นาย สมบูรณ์ ปิ่นธุรัตน์ สถานีวิทยุศรีเมืองใหม่ FM 95.0 MHz ไม่เห็นด้วย

228 นาย ภราดร เสมาเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสมาเพชรโฆษณา ไม่เห็นด้วย

229 จํารัส รัตนนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองหนึ่งเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

230 นาย วุฒิศักดิ์ พรมสําลี สถานีวิทยุสองคอนฟิกเวฟ FM 95.0 

MHz

ไม่เห็นด้วย

231 นางสาว ดวงดาว เอ่ียมสกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊ิก 915 ไม่เห็นด้วย

232 นาย พงษ์ศักดิ์ มีศิลป์ สถานีวิทยุวิชช่ันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

233 นาย สมชาติ บุญมา สถานีคนรักเมืองแหง ห้างหุ้นส่วน

จํากัด ผลาผล พารวย

ไม่เห็นด้วย

234 นางสาว นิตยา วิบูลย์วรกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่ามะกาเรดิโอสเตชั่น ไม่เห็นด้วย

235 นาย เทพ เนตรสว่าง สถานีวิทยุฮอดสัมพันธ์ 99.25 ไม่เห็นด้วย

236 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย

237 นาย ไตรภพ บรรเทิงสุข สถานีวิทยุคลื่นชุมชน คนพอเพียง 

"เสียงชากบก" fm 88.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

238 นาย เจริญ เหรียญทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุท้องถิ่น

ฉะเชิงเทรา

ไม่เห็นด้วย
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239 นาย เฉลิมชัย ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถ่ินไทย

โนนสวนป่า (07520189)

ไม่เห็นด้วย

240 นางสาว ไกรศรี ค้าแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด 102 แม่สาย มีเดีย 

กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

241 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย

242 นาย ทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด์ บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

243 นาย ธีรศักดิ์ เสียงดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงดี โปรโมชั่น ไม่เห็นด้วย

244 นาย พยนต์ เลิศบวรหิรัญ สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนตำบลอ้อมใหญ่ ไม่เห็นด้วย

245 นางสาว นิพิชฌม์พร เย็นสบาย โครงการรักษ์ไทยฯ ไม่เห็นด้วย

246 บุญพงศ์ ทาแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด มวลชนคนแม่ริม ไม่เห็นด้วย

247 นาย จักรกฤษ เกิดนาน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดดรีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

248 นาย ชํานาญ พูลสงวน สถานีวิทยุกลุ่มคนอาสาสมัครพิทักษ์

สิทธิประชาชน สถานีวิทยุชุมชนคน

พิษณุโลก

ไม่เห็นด้วย

249 นาง ประพิน ฤกษ์อนันต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย

250 นาง จุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

251 นาง สมศรี ไทยธุระไพศาล สถานีวิทยุท้องถ่ินศรีสะเกษ 

(07520195)

ไม่เห็นด้วย

252 นาย ยงศักดิ์ ชนวน บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่เห็นด้วย

253 นาย วิรัช ทองเรือง สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ FM 

101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

254 นาย ปรมัตถ์ เงนิจันทร์ บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่เห็นด้วย

255 นาย นิรันดร์รัตน์ โมเรือง บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่เห็นด้วย

256 นาง อุลัยวรรณ บุญไพโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุลัยวรรณบีพีอาร์ ไม่เห็นด้วย

257 นาย สานนท์ ทองใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกุลเรด็โอ ไม่เห็นด้วย

258 นางสาว ธิดา มาชัยนาม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่เห็นด้วย

259 นาย จีรกิตติ์ ฟังธรรม บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไม่เห็นด้วย

260 นาย สุทิน ฉัตรไพบูลย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินวาไรตี้ ไม่เห็นด้วย

261 นาย อำนาจ พุทธะนพรัตน์ สถานีวิทยุอํานาจเรดิโอ 89 ไม่เห็นด้วย

262 นางสาว สมพร โชกระโทก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสทัวร์ ไม่เห็นด้วย

263 นาย บรรธง ดาบส สถานีวิทยุโขงเจียมเรดิโอ FM 94.75 

MHz

ไม่เห็นด้วย

264 นาย สุรศักดิ์ พึ่งธรรม โครงการรักษ์ไทยฯ ไม่เห็นด้วย
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265 นาย ไพวัลย์ คำหาญ สหกรณ์ การเกษตร นา เยีย จำกัด ไม่เห็นด้วย

266 นางสาว รัษฎวรรณ ศิริสะอาด maxmedia804 co.,Ltd ไม่เห็นด้วย

267 นาย บุญปลูก ปุริกรณ์ สถานีวิทยุปลายเสาเรดิโอ FM 106.00

 MHz

ไม่เห็นด้วย

268 นางสาว อนัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด์ บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

269 นาย เลอศักดิ์ ศรีทานันท์ สถานีวิทยุคนไทยใจสามัคคี FM 

100.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

270 นาย อนันต์ เสือน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

271 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ FM

 101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

272 นาย คุรุศักดิ์ ประพันธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุรุศักดิ์เน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย

273 นางสาว นงนภัส ฟักขำ บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไม่เห็นด้วย

274 นาย กาญธิดาภา ฉิมพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุดข้าวปั้นธุรกิจ

บันเทิง

ไม่เห็นด้วย

275 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด ไม่เห็นด้วย

276 นาย อัตรธณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไม่เห็นด้วย

277 นาย ธนกฤต รุ่งแสนทวี สถานีวิทยุนานาชาติปทุมร่วมใจ FM 

94.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

278 นาย อาวรณ์ อาจหาญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์เจกรุ๊ปมีเดีย ไม่เห็นด้วย

279 นาย ชนธรรม ฉิมพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุดข้าวปั้นธุรกิจ

บันเทิง

ไม่เห็นด้วย

280 นาย ภูมินทร์ วงค์ภูธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.พี.เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

281 นาง วงเดือน สุตัญตั้งใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมค์ทอง99 สถานี

วิทยุดอนยูง-ดงฟ้าห่วน FM 104.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

282 นางสาว สมหมาย โสดาจันทร์ สถานีวิทยุ ลําปลายมาศ FM 98.50 

MHz

ไม่เห็นด้วย

283 เยาวณา อาทิตยาธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด ไม่เห็นด้วย

284 นาย สนทยา ทิจะยัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิจะยังมีเดีย FM 

95.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

285 นาย สมภาศ ไฝ่ฝัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใฝ่ฝันสตูดิโอ ไม่เห็นด้วย

286 นาย ณัฐพล พระกระนวน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนจัง ไม่เห็นด้วย
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287 นาย รังสรรค์ จันทร์กวีกูล บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด (คลื่น 

90.75)

ไม่เห็นด้วย

288 นาย ถาวร เดชอุดม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น-จอย มีเดีย ไม่เห็นด้วย

289 นาย อรรถพล พรมศร บริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี จํากัด (คลื่น 

106.75)

ไม่เห็นด้วย

290 นาย ธนพล กาฬเนตร สถานีวิทยุ Classis Radio 97.50 

(รหัสสถานี 07520266)

ไม่เห็นด้วย

291 นาย โกมล เพชรคํา เจ้าของสถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

292 นาง พิศมัย สุขล้ําคณา สถานีวิทยุท้องถิ่นธาตุพนม ไม่เห็นด้วย

293 นาย พลังธรรม ปรีชาวัย สถานีวิทยุ เขาเหมนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

294 นาย สรศิษฎ์ ศรีกลิ่นดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันชั่ง อาร์ท ไม่เห็นด้วย

295 นาย สหคณาพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว ไม่เห็นด้วย

296 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธ์ิวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนรักษ์ดิน สถานี

วิทยุคนรักษ์ดิน FM 89.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

297 นาง วินิจ พิทักษวรรณ สถานีวิิทยุโพธิ์พิทักษ์เรดิโอ FM 88.75

 MHz

ไม่เห็นด้วย

298 สาวิตรี สีนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ่ือนใจเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

299 นาย สุทัศน์ ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งกุลาสตูดิโอ ไม่เห็นด้วย

300 นางสาว ยุพาพรรณ แสงคาํพระ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมดาวเรดิโอ

เน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

301 นาย ปฏิพันธ์ จันต๊ะนาเขต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาย มีเดีย เรดิโอ 

สเตชั่น กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

302 นาย กัณณ์วัตร์ ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

303 นาง ดลชนก ปิ่นรอด สถานีวิทยุเพ่ือการเรียนรู้ 98.50 ไม่เห็นด้วย

304 นาง บุญช่วย เอียมชาวนา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

305 นางสาว วัลลภา คําวัง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

306 นาย ธนสิน คงยุทธ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารประชาชน FM 

96.00

ไม่เห็นด้วย

307 นางสาว วราภรณ์ ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ภาคผนวก ก ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

308 นาย จรัส สุปัญญา สถานีวิทยุFM 96.0MHz คนรักเชียง

แสน

ไม่เห็นด้วย

309 นางสาว สิริรักษ์ ตฤณรัตนพันธ์ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

310 นางสาว พอลาวัณย์ พิบูลย์ศักดิ์โสภน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ไม่เห็นด้วย

311 นางสาว ศรวณีย์ สีจำปา บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

312 นาง บัวเขียว สมควร ไม่เห็นด้วย

313 นาง วาด วุฒิวรศิริ สถานีวิทยุบูมเรดิโอเน็ทเวิร์ค ไม่เห็นด้วย

314 นาย บูรพา โรจน์บุญถึง บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

315 นาย เกียรติชัย ก้องไกรพันธ์ุ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

316 นาย มงคล สังข์ศรี บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

317 ธีระชัย ปินตามูล สถานีวิทยุ 99 Mhz  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 ทอมเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

318 นาย สุริยา ประไพ บริษัท เสรี เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

319 นาย ปิติภาคย์ ปิ่นรอด วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ไม่เห็นด้วย

320 เจม สายปัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายปัญญาเรคค

อร์ดแอนด์สตูดิโอ

ไม่เห็นด้วย

321 นาย ภูวนาท รัตนโชติภิญญา บริษัท เอส เอส ที เพชรบูรณ์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

322 นางสาว พิศลยา บัวแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสรยาเฟอร์ติไลเซอร์ ไม่เห็นด้วย

323 นาย จรัญ รัตนโชติภิญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย

324 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู สถานีวิทยุคนรักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย

325 นาย ณรงค์ชาญ วงศ์ริยะ สถานีวิทยุ music line staion ไม่เห็นด้วย

326 นาย สมพร ศีลาบุตร สถานีมะละกอ เอฟเอ็ม 92.25 ไม่เห็นด้วย

327 นาย ปัญญา สิงห์นัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาโปรโมชั่น ไม่เห็นด้วย

328 นาย บุญตัน เสียงใส สถานีวิทยุวัดปากบ่อ ไม่เห็นด้วย

329 นาย ณัฏฐพล แสนชมภู ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดฮอดมีเดีย ไม่เห็นด้วย

330 บุญศรี ไชยะ กลุ่มพรพระคุณ ไม่เห็นด้วย
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331 นาย อำนาจ จันทร์คง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดชายเรดิโอเรคค

อร์ด(2012)

ไม่เห็นด้วย

332 นาย สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข ห้างหุ้นส่วน

จํากัด เอพี มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

333 นางสาว อนงนาฏ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

334 นางสาว ทิพวัลย์ เริ่มพงษ์ หจก. หนองสระ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

335 นาย สมชาย ทิพย์พรชัย หจก. ดีเคที มีเดีย สถานีวิทยุขุนด่าน ไม่เห็นด้วย

336 นาย กิตติพนธ์ ท้าวคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมีลี่ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

337 นาย ธนิตศักดิ์ ธนะจริสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย FM 101.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

338 นาง พรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎร์ธานี จำกัด ไม่เห็นด้วย

339 นาย อำพล พัชรญานนท์ สาธารณะโอท้อปไทรโยค ไม่เห็นด้วย

340 นางสาว หอมหมื่นลี้ นาคมณีนพเก้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย

341 นางสาว พัณณ์วรา ทองเกิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนโคราช เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

342 นาย ชาญวิทยู ลาภเปรม สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัย

เพ่ือความมั่นคง

ไม่เห็นด้วย

343 อรัญชัย โบราณรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรัญชัย เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

344 นาย คุณสหคณาพลธ์ เมืองล้อม สถานีวิทยุคนเมืองพร้าว ไม่เห็นด้วย

345 ณัฐกร จองไพจิตรสกุล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมไพจิตรสกุล ไม่เห็นด้วย

346 คุณ ชวาลา ชัยมีแรง สถานีวิทยุจัตุรัส เรดิโอ ห้างหุ้นส่วน

จํากัด จัตุรัสบรอดแคสติ้ง

ไม่เห็นด้วย

347 คุณ วดาวรรค์ พงศ์นันทน์ สถานีวิทยุคนใจใส FM 105.00 MHz ไม่เห็นด้วย

348 คุณ รังสรรค์ พงศ์พีรภัทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรเวช ไม่เห็นด้วย

349 คุณ รังสรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มวลชนสัมพันธ์ 

ปากช่อง

ไม่เห็นด้วย

350 คุณ นวลจันทร์ หงษ์สูง ห้างหุุ้นส่วนจำกัด สิริมงคลบ้านและ

สวน

ไม่เห็นด้วย

351 คุณ ประสงค ์ทองศรีสกุล สถานีวิทยุมิว เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

352 คุณ ธนิตศักดิ์ ธนัจริสพัฒน์ สถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทย ไม่เห็นด้วย

353 คุณ วรพจน์ ทรายคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงฟ้าพาณิชย์ ไม่เห็นด้วย

354 คุณ พรชิภา วิชันดิษฐ - ไม่เห็นด้วย

355 คุณ บุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียงฅนสระบุรี 

99.25MHz

ไม่เห็นด้วย
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356 คุณ ยุพิน จันทร์ชุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักบุญขุนเขา ไม่เห็นด้วย

357 คุณ ดวงตา เพ็งลุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

358 คุณ สัมพันธ์ เจียงวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาใจ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

359 คุณ โชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์ สถานีวิทยุเอ็มสเตชั่น 97 MHz อ.ท่า

ม่วง จ.กาญจนบุรี

ไม่เห็นด้วย

360 คุณ เรณู นุชนิยม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรณูพาณิชย์ ไม่เห็นด้วย

361 คุณ มงคล อ้อนอุบล สถานีวิทยุฮอทเรดิโอ คลื่น 90.50 MHz ไม่เห็นด้วย

362 คุณ วิริยะ สุวิชาโน ห้างหุ้นส่วน บรอดแคสท์ ดีไอวาย ไม่เห็นด้วย

363 คุณ ศาสตรา บุราณศรี สถานีวิทยุบ้านเราหนองบุญมาก FM 

96.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

364 คุณ สถิตย์ จำเริญทิพย์ ห้างหุ้นส่วน เอ็กซ-์อาย เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

365 คุณ สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแสงเรดิโอกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

366 คุณ เจษฎา คามพินิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นักบุญขุนเขา ไม่เห็นด้วย

367 คุณ ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบตระกูล เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

368 คุณ อัฐากร สมัถชัย สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย

369 คุณ เฉวียง มันตะสูตร สถานีวิทยุกงไกรลาส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

370 คุณ ชลธี มันตะสูตร สถานีวิทยุสามง่ามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

371 คุณ อัครณชัย เถาฉิม 102.75 MHz ไม่เห็นด้วย

372 คุณ ศิขวาณิชย์ คิดดี สถานีวิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่น

อําเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่เห็นด้วย

373 คุณ ชาญชัย อินททูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหญ่ พัฒนาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

374 คุณ สุรใจ มณีจักร สถานีวิทยุบ้านเล่าสัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย

375 คุณ สนชัย สมบูรณ์ 98.25 MHz. ไม่เห็นด้วย

376 คุณ มาลี ศรีจันทร์อ่อน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาลีเรดิโอ 2017 ไม่เห็นด้วย

377 คุณ บริษัท สบันงา 2555 โลจิสติกส์ จำกัดบริษัท สบันงา 2555 โลจิสติกส์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

378 คุณ พิชิต สุทธศาสตร สถานีวิทยุ แสงสวรรค์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

379 คุณ จรินทร์ เจิมเกาะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านฟ้าย่าโม ไม่เห็นด้วย

380 คุณ สมนึก วรวงศ์วัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรสัมพันธ์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

381 คุณ ประยูร วรวงศ์วัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังตะวัน เรดิโอ 

และสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาค

ประชาชน

ไม่เห็นด้วย



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ภาคผนวก ก ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

382 คุณ ยรรยง วิพิธกาญจน์ วังพิกุลสัมพันธ์ (หจก.วิทยุเสียงของ

ประชาชน)

ไม่เห็นด้วย

383 คุณ พัชมน จันทร์แสง วิทยุ ชอนไพรเรดิโอ (หจก. แสงอรุณ

ทีมมีเดีย 2012)

ไม่เห็นด้วย

384 คุณ นวรัตน์ อารีสรรค์ หจก. สตูดิโอเฮ้าส์พิมาย ไม่เห็นด้วย

385 คุณ ธานินทร์ ภักดีศิริวงษ์ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99

 MHz

ไม่เห็นด้วย

386 คุณ ภัธรวดี บังสันเทียะ สถานีวิทยุหนองบัวบานเรดิโอ FM 99

 MHz

ไม่เห็นด้วย

387 คุณ สุภาพร วรรณก้อน สถานีวิทยุปูคาเรดิโอ FM 99.00 MHz ไม่เห็นด้วย

388 คุณ พรวรัชญ์ สุนทวงศ์ สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

389 คุณ ทองคํา ภูมิภาค ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

390 คุณ ปัญจะ แก้วนาทม ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

391 คุณ ทองเลี่ยน เพียจันทร์อุบ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

392 คุณ อุดร ขจรพบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งบ้านดอนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

393 คุณ นิยม สารพันธ์ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

394 คุณ ผัน แสนปาง กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

395 คุณ เซ่ง นากอก สถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคนดอนปู่ตา ไม่เห็นด้วย

396 คุณ ทองใบ นากอก กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

397 คุณ ชนาธินาถ แก้วปัญญา กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

398 คุณ จุฑาทิพย์ สุทธิธรรม กลุ่มคนสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนคน

ดอนปู่ตา

ไม่เห็นด้วย

399 คุณ วิเศษ กองนาคู สถานีวิทยุ วิเศษซาวด์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

400 คุณ อารย์ สิมสินธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาขาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

401 คุณ ปราณี สิมสินธ์ุ สถานีวิทยุ ผาขาวเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

402 คุณ สมมุติ เพียรการ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

403 คุณ รณฤทธ์ิ เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

404 คุณ วีระศักดิ์ ญาติสังกัด สถานีวิทยุ คนไทบ้าน ไม่เห็นด้วย

405 คุณ อนุชา เพียจันทร์อุบ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
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406 คุณ ถนอมจิตร ภูมิภาค ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

407 คุณ พระครูสิริธรรมวดี สถานีวิทยุ ธรรมสว่างใจ ไม่เห็นด้วย

408 คุณ วรรณประภา สีหาสุข ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

409 คุณ ศิริจันทร์ ลุ่มมาตย์ สถานีวิทยุ คนวังยาว เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

410 คุณ ปาณิศรา จุนทวิเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรภูมิเอ็นเตอร์เทน

เม้นต์

ไม่เห็นด้วย

411 คุณ พวันนา สุธน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาวส่าโปรโมชั่น 

แอนด์เรคคอร์ด

ไม่เห็นด้วย

412 คุณ ประสพโชค ประเสริฐสังข์ สถานีวิทยุพัรสรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

413 คุณ รุณภพ เพียจันทร์อุบ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

414 คุณ หัก สารพันธ์ุ ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย

415 คุณ นายพรเทพา วงแหวน สถานีวิทยุ เน็กซ์ สเตชั่น (รามราช

นิเวศน)์

ไม่เห็นด้วย

416 คุณ จิรารัฎฐ์ บุญนัก สถานีวิทยุ เวียงกุมกาม 97.0 MHz 

12520216

ไม่เห็นด้วย

417 คุณ จตุพร สุขสถิตย์ สถานีวิทยุ พิปูนเรดิโอ FM 99.75 

MHz และ104.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

418 คุณ อัญชิสา สุมล สถานีวิทยุ ควันพลองเรดิโอ FM 

107.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

419 คุณ อัฑฒกร โกมลสุบิน บริษัท บี.พี.พี เรดิโอ จํากัด ไม่เห็นด้วย

420 คุณ ณัฎฐชัย ปัญญาทรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีเอชพี แอดเวอร์ทิช

เม้นท์

ไม่เห็นด้วย

421 คุณ ประภาศรี มูลลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิลลี่ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

422 คุณ ธวัช ไชยวงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีซรเอ็มมีเดีย ไม่เห็นด้วย

423 คุณ กันยารัตน์ นามสวัสดิ์ สถานีวิทยุ ก้องนามศิลป์ ไม่เห็นด้วย

424 คุณ สุภาพร ก้ัวพิทักษ์ บริษัท สองฝนเรดิโอโปรดักชั่น จํากัด ไม่เห็นด้วย

425 คุณ สุวรรณ สายคํา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เห็นด้วย

426 คุณ เจริญพส รวมธรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เห็นด้วย

427 คุณ เทียน แผลงฤทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อน้อย พาณิชย์ ไม่เห็นด้วย

428 คุณ ณีรนุช หิรัญญ์กนก สถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตร สันป่า

ตอง จํากัด

ไม่เห็นด้วย

429 คุณ โชคดี รัชชะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟเอ็ม 100 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

430 คุณ ไชยยศ สุญทุกข์ สถานีวิทยุ Happy Radio พัทยา ไม่เห็นด้วย
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431 คุณ สมบัติ มงคลทวีสิน วิทยุชุมชนคนสหกรณ์ ไม่เห็นด้วย

432 คุณ สุเชษฐ์ คำลือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ็น วาไรตี้ 

มีเดีย 0818853321

ไม่เห็นด้วย

433 คุณ กนกพร กุดไธสง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกพรมีเดีย ไม่เห็นด้วย

434 คุณ อัครชัย เดชมูล สถานีวิทยุกวีเอฟ.เอ็ม 100.5 ไม่เห็นด้วย

435 คุณ เกษมสันต์ ฤทธ์ิตา สมาคมผุ้ประกอบการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศ

ไม่เห็นด้วย

436 คุณ วิริทธ์ิพล  หิรัญ รัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนมัก ไมค ์มีเดีย ไม่เห็นด้วย

437 คุณ ศรีนวล คําประเสริฐ สถานีวิทยุคนเมืองล้านนาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

438 คุณ เกริกเกษม อรุณบุญมาศ สถานีวิทยุอิสานเรดิโอ fm 96.50 MHz ไม่เห็นด้วย

439 นางสาว ธัญานุสร หังเพชร สถานีวิทยุลูกทุ่งไทยบำเหน็จ ไม่เห็นด้วย

440 นางสาว พิศมัย ภูชนะศรี สถานีวิทยุชุมชนคนกระนวน ไม่เห็นด้วย

441 นางสาว ฐิติกาญจน์ ชูลีรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟเอ็มสุราษฎร์ธานี ไม่เห็นด้วย

442 นาย สุกิจ โกเศส ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายกิจรุ่งโรจน์ ไม่เห็นด้วย

443 นาย ธนพล กัณฑสังข์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิวแมนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

444 นาย สายัณห์ ปรงแก้ว สถานีวิทยุไฟรเวอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

445 นาง นงคราญ รุ่งตรานนท์ บริษัท กรีนโซนไฮแลนด์ จำกัด ไม่เห็นด้วย

446 นาง ปุณณดา คุนมาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

447 นาย บุญช่วย งามดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย

มาศ

ไม่เห็นด้วย

448 นาย สมปอง เมืองกลาง สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย

มาศ

ไม่เห็นด้วย

449 นาย วัธน แพนดี สถานีวิทยุFM 98.50 MHz ลําปลาย

มาศ

ไม่เห็นด้วย

450 นาง นวลจันทร์ ศรีสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด 75 โปรโมชั่น ไม่เห็นด้วย

451 คุณ คนึง เปรมสมบัติ ไฟว์สตาร์เว็ป เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

452 คุณ ประจักษ์ ติยะวงค์ สถานีวิทยุ ฅนแม่ฮ่องสอน FM 89.50

 MHz

ไม่เห็นด้วย

453 นาง กาญจนา คงยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นฮิต ท็อปไทย 

สถานีวิทยุ กรีนเวฟเรดิโอ FM 101.25

 MHz

ไม่เห็นด้วย
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454 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงคไ์ทยแลนด์

 เรดิโอ FM 92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

455 คุณ อพัชชา ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ ไม่เห็นด้วย

456 นางสาว มาลินี อภิรักษ์ธามภากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู106.75 MHz ไม่เห็นด้วย

457 นาย อภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุธุรกิจบุ่งเรดิโอ 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย

458 นาง อําภา โพธิ ภาคประชาชน ไม่เห็นด้วย

459 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

460 นาย ประกฤต ภู่พิสิฐ สถานีพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

461 นาย อนิรุทธ์ ทุลไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียงลิ้งค์ไทยแลนด์ ไม่เห็นด้วย

462 นาย ภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz ไม่เห็นด้วย

463 นาย กร กือใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนยาวิชัย อิเลคท

ริค

ไม่เห็นด้วย

464 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย์ สถานีวิทยุ พี.ดี บรอดแคสติ้ง เชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

465 นาย นิพันธ์ ทิพย์แก้ว สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

466 นาย รัตน์ติกรณ์ เวชสุคำ สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

467 นาย สตญา สินธุสัย สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

468 คุณ ไพโรจน์ เงอเลอะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนศิลป์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

469 คุณ เที่ยง โพธิ์ชืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 ไม่เห็นด้วย

470 นาย อรุณชัย พุมเสน นักจัดรายการวิทยุ ไม่เห็นด้วย

471 นางสาว เอ้ือมเดือน สมานมิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงจะนะ ไม่เห็นด้วย

472 นางสาว สุขนิตย์ วิทยาภิรักษ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงคไ์ทยแลนด์

 เรดิโอ FM 92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

473 นาย พลเดช คงยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่่นฮิตท๊อปไทย 

จํากัด สถานีวิทยุกรีนเวฟ fm 101.25

 MHz

ไม่เห็นด้วย

474 คุณ ไวพจน์ อ่อยปุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

475 นาง สุชาดา แสงวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

476 นาย สมปอง ทองดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

477 นาง นวลจันทร์ มูลมณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

478 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัทแสนสุขวิชั่น จํากัด ไม่เห็นด้วย

479 คุณ ลัดดา พลบุตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสามแท่ง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

480 คุณ ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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481 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมอีสาน ไม่เห็นด้วย

482 นาย วิชัย เฉลิมรำพึงวงษ์ สถานีวิทยุเอฟเอ้มบ้านหัวนา 90.25 ไม่เห็นด้วย

483 คุณ ประกาศิต พวงนาค ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรหมศิลป์ ไม่เห็นด้วย

484 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวิทยุบ้านผือ ไม่เห็นด้วย

485 นาย ชัยสิทธ์ิ ไชยมา สถานีวิทยุแมสเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

486 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เพ็งอ่ิม สถานีวิทยุซันนี่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

487 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุโมเดิร์นเวฟ สถานีวิทยุ

กรีนเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

488 นาย วิวัฒน์ หนูมาก สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่า

ห้วยพูด

ไม่เห็นด้วย

489 นางสาว นิพิชฌพ์พร เป็นสบาย โครงการรักษ์ไทย ไม่เห็นด้วย

490 นาง อภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย

491 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 96.25 MHz ไม่เห็นด้วย

492 นาย อำนวย กุคำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

493 นาย กิตติพงษ์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด์ บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

494 นาย ทรงศักดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

495 นาย สุชาติ ระกํา วิทยุคนเกษตร ไม่เห็นด้วย

496 คุณ สมใจ ซําฮกตัน สถานีวิทยุคนรัก ปทุมและสถานีวิทยุ

รวมพลคนข่าวชาวอยุธยา

ไม่เห็นด้วย

497 นางสาว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษัท บ้านสุขภาพดีเรดิโอ จำกัด 

90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

498 นาย ดวงจันทร์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่นเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

499 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวิทยุอําเภอโคกสําโรง ไม่เห็นด้วย

500 นาง ทองจันทร์ สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เห็นด้วย

501 นาง อินทร์ปอน สาระคำ กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เห็นด้วย

502 นาย สมร สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เห็นด้วย

503 คุณ อุไร อินทร์เดน บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไม่เห็นด้วย

504 คุณ รำไพ นุกาดรัมย์ ไม่เห็นด้วย

505 นาย ณรงค์ วันยงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ เอ็นจอย ไม่เห็นด้วย

506 นางสาว กิ่งดาว บํารุงชาติ ห้้างหุ้นส่วนจำกัด นครกาหลงธุรกิจ

โฆษณา

ไม่เห็นด้วย

507 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ์ สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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508 นางสาว วิชัชุฎา วิชาเถิน สถานีวิทยุประชาชนแม่ตืนศรีวิชัย 

สถานีวิทยุคนรักษ์ดอย

ไม่เห็นด้วย

509 คุณ วริทธ์ิ ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ ไม่เห็นด้วย

510 นาย วิทยา ใจสอาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์บุรี มีเดีย ไม่เห็นด้วย

511 คุณ เอนก แก้วมาลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งกาโตเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

512 นาย อุดม เสิดผาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนคำพอุง ไม่เห็นด้วย

513 นางสาว อณัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม 

แอนด์ บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย

514 นาย ประทีป ทัศนียาภรณ์ สถานีวิทยุก้าวหน้าเรดิโอ 96.25 MHz ไม่เห็นด้วย

515 นาย ประไพ ไกรษี สถาน ีวิทยุรวมใจไทยน้ําเกลียง 103.25

 MHz

ไม่เห็นด้วย

516 นาย จิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ดีเจ สถานีคนเมืองล้านนา ไม่เห็นด้วย

517 อธิชา ปันโน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิชาเรดิโอ แอนด์ 

ทราเวล

ไม่เห็นด้วย

518 นาง ธัญาลัย ชูเลิศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งเศรษฐี แอ๊ดเวอ

ไทซิ่ง

ไม่เห็นด้วย

519 นาย มานิต จันทธรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสานมวลชน ไม่เห็นด้วย

520 นาง พัชรินทร์ แก้วมาลา 17 หมู่ 4 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.

เชียงราย 57340

ไม่เห็นด้วย

521 นาย อุทิศ บุตรธรรมศา สถานีวิทยุคนเกษตรกร ไม่เห็นด้วย

522 นาย ณัฐพล ทับทอง คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์ สารพันข่าวสาร

 บริการชุมชน FM 95.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

523 นาย เทพมาตรี พวงจําปา สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยกันทรารมย์ ไม่เห็นด้วย

524 นาย วิชิต กันสาย สถานีวิทยุคนหญ้าปล้อง ไม่เห็นด้วย

525 คุณ รัตนา จีอาทิตย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

526 นาย สุวิทย์ ทองบ่อ สถานนีวิทยุคนก้าวหน้า ไม่เห็นด้วย

527 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกุล กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไม่เห็นด้วย

528 นาย สวรรค์ปวีร์ วงศ์หลวง สถานีวิทยุรวมใจไทยพยุห์ ไม่เห็นด้วย

529 นาย ไหม ยืนยง สถานีวิทยุบ้านโนนลาน ไม่เห็นด้วย

530 นาง พัทธนันท์ ศิลาชัย สถานีวิทยุวิอาร์สปอตเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

531 นาย พิเชฏฐ์ อุทธัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่แตงมีเดียแอนด์

เน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย
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532 นางสาว รัตนาภรณ์ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตรกร 106.75 MHz ไม่เห็นด้วย

533 นาง รวิรรณ์ ศิริเลิศวิมล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชาย เรดิโอ 

สเตชั่น

ไม่เห็นด้วย

534 นาย สรวง รติกรธนประยูร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รติกรเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

535 นางสาว หทัยทิพย์ งามอยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรไซต์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

536 นางสาว รัตติกาล แก้วบุญมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์เอมีเดียเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

537 นาย วิชญะ พวงทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีส

เต็มและ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาน

สัมพันธ์ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

538 นาย ดิณห์ วัฒนพิทักษ์กุล สถานีวิทยุลูกทุ่งไทบำเหน็จ ไม่เห็นด้วย

539 นาย วรุต พูลภูงา ร้านก๊ิฟโมบาย ไม่เห็นด้วย

540 นางสาว ณัฐหทัย พูลภูงา ร้านกิ๊ฟโมบายท่าตูม ไม่เห็นด้วย

541 นางสาว สุริีรัตน์ จันทร์แดง ร้านกิ๊ฟโมบาย ไม่เห็นด้วย

542 นางสาว ทองแดง เสาร์ทอง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย

543 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

544 นาย คำปอน แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

545 นาง ชญาณนันท์ จันทร์เพชร นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

546 นาง นงรักษณ์ บุญศรี 60 หมู่ 2 ตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี

 จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย

547 นาง รักชาติ แย้มสรวล นักจัดรายการ ไม่เห็นด้วย

548 นาย ประมวล บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

549 นาย ประสิทธ์ิ ธานีรัตน์ สถานีวิทยุเอ็นเคเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

550 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมาทาว

เวอร์ จำกัด

ไม่เห็นด้วย

551 นาย สมอาจ แย้มจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 106.00 อ.คง 

จ.นครราชสีมา

ไม่เห็นด้วย

552 นาง ปานิธสา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชน 

มิตรภาพเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

553 นาย เกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเก่า FM87.75 ไม่เห็นด้วย

554 นาย นิโรธ โชค บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แมส จำกัด ไม่เห็นด้วย

555 คุณ อำพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75

 Mhz

ไม่เห็นด้วย

556 นางสาว กนพร กุดไธสง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกพร มีเดีย ไม่เห็นด้วย

557 นาย ถนอม บุญเพ็ชร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านน้อยมีเดีย ไม่เห็นด้วย
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558 คุณ วันดี จำนงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารียะธุรกิจบันเทิง ไม่เห็นด้วย

559 นาย ยอดชาย อิทบุษย์ สถานีวิทยุThe FM 104.25 MHz ไม่เห็นด้วย

560 นาย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเรดิโอ 

106.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

561 คุณ อําไพ อุทัยมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำไพเรดิโอ fm 

90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

562 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ สถานีวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม ไม่เห็นด้วย

563 นาง เฉลี่ยว สายจันทร์ สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัย

เพ่ือความมั่นคง สาขา อำเภอ ด่านขุน

ทด

ไม่เห็นด้วย

564 นาย กรวิชญ์ มีเดช FM 90.0 เพชรบูรณ์ ไม่เห็นด้วย

565 นาย เผย ก้ัวมาลา วิทยุมวลชนคนโนนดินแดง ไม่เห็นด้วย

566 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จำกัด ไม่เห็นด้วย

567 นาย กิตติพนธ์ิ ท้าวคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

568 นาย ชม เทพสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนบ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

569 นาง หนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร์ สถานีวิทยุคนเมืองงาม ไม่เห็นด้วย

570 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค์ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม 103.5 MHz ไม่เห็นด้วย

571 นางสาว พรพิมล วิรุฬรัตน์ สถานีวิทยุ รินคํา เรดิโอ 99.25 MHz ไม่เห็นด้วย

572 นาย นิรันดร์ กิติราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนพอเพียง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

573 นาย คำฝั่น วรรณสินธ์ สถานีวิทยุชุมชนคนรักเมืองอาจ ไม่เห็นด้วย

574 นาย ชมภู่ คำลอย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายเรดิโอแอนด์

มาเก็ตติ้ง

ไม่เห็นด้วย

575 นาย ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ บริษัท คารืมอนาทกข์อินเตอร์เทรด 

จํากัด

ไม่เห็นด้วย

576 นาย อุดม กันต้ะ ราชพฤกษ์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

577 นาย เกียรติศักดิ์ ใจตรง กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เห็นด้วย

578 นาย บุญมา สุตะคาน กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค ไม่เห็นด้วย

579 นาย พิสิษฐ์ เวียงสมศรี สถานีวิทยุศรีธานีแฮปปี้เรดิโอ 91.75 ไม่เห็นด้วย

580 นางสาว สิริลักษณ์ บุญประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล ไม่เห็นด้วย

581 นาย สุชาติ พรหมธีรเดช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรน้อย เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

582 นางสาว ยุพิน ยอดรักษ์ ร้านยื่งยง 2021 ไม่เห็นด้วย

583 นาย บุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ FM106.50 ไม่เห็นด้วย

584 นาง เลิศลักษณ์ ใบคำ อบต. ขนุน ไม่เห็นด้วย
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585 นาย ชัยณรงค ์องอาจ ร้านกินลมชมทุ่ง ไม่เห็นด้วย

586 นาย พินิจ ภูขาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝางชนูเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

587 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย สถานีวิทยุแฮป

ปี้เวฟมีเดีย FM 93.00 MHz สุราษฏ์

ธานี

ไม่เห็นด้วย

588 นาย ณัฐพงษ์ ลินลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิชิต 2008 ไม่เห็นด้วย

589 นาย พีรธัช คณะรัฐ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาค

ประชาชน

ไม่เห็นด้วย

590 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคก้ี เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

591 นาย ชํานาญ พูลฉนวน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย

592 นาย ชัชวาลย์ เอียกานา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปโลพุทไธสง ไม่เห็นด้วย

593 นาย ทัศนะ เจือจาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อปฮิตเรดิโอ 

สวรรคโลก

ไม่เห็นด้วย

594 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทรน้อยเรดิโอ เอ้น

เตอร์เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

595 คุณ สรดิษฎ์ ศรีกลิ่นดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันช่าง มีเดีย ไม่เห็นด้วย

596 นาย ภราดร จารุพันธ์ มูลนิธิโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ไม่เห็นด้วย

597 นาย ปัณณพัฒน์ บวรเมธาธนพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณณพัฒน์ ไม่เห็นด้วย

598 นาง ประนอม วรรณสินธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนรักเมืองอาจ 

สถานีวิทยุ คนรักเมืองอาจ 106.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

599 นาย บุญปลื้ม หาญณรงค์ สถานีวิทยุทุ่งเลี่ยมเรดิโอ FM 89.25 

MHz

ไม่เห็นด้วย

600 นาง รุ้งทอง กอกวังใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านอัพเดท ไม่เห็นด้วย

601 นางสาว ฐาณิศร์ ถิระสาโรช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางมีเดีย คลื่น 

102.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

602 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรศิลปปักธงชัย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปักธงชัย 888

ไม่เห็นด้วย

603 นาง อรพันธ์ คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานหมอลำห

นุ่งอีสานธุรกิจบรรเทิง

ไม่เห็นด้วย

604 นาย บุญเรือง คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานหมอลำห

นุ่งอีสานธุรกิจบรรเทิง

ไม่เห็นด้วย

605 คุณ ชาญวิทย์ สนธิเจริญ ไม่เห็นด้วย
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606 คุณ วายุภัค คำจันทร์ สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู่ 96.50 ไม่เห็นด้วย

607 นาง สุรรัตน์ บุญประสาร สถานีวิทยุสมูทคิต ไม่เห็นด้วย

608 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวิทยุออลสไตล์สเตชั่น 103.0 

MHz รหัสสถานี 12520261

ไม่เห็นด้วย

609 นาย สุรสิทธิ สวิญญาณกทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุสนับสนุนธุรกิจ

ชุมชน

ไม่เห็นด้วย

610 คุณ ณัฐวดี ทวีทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุราษฎร์สินทรัพย์

ธุรกิจ

ไม่เห็นด้วย

611 คุณ อุไร อิกษรวรรณ ไม่เห็นด้วย

612 นาง อ่อนอรุณ สุรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบ้ิลกาย มีเดีย ไม่เห็นด้วย

613 คุณ อุทัย สุรัตน์ ไม่เห็นด้วย

614 นาย ชาตรี ภาคสําโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะแกราชสัมพันธ์

มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

615 นางสาว นันริฌาญ์ ภักดี ห้างหุุ้้นส่วนจำกัด เกษตรสินสีมา ไม่เห็นด้วย

616 นางสาว พัณญ์มิตา พุ่มธนานพรักษ์ ห้างหุ้นส่่วนจำกัด สวีทเวฟ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

617 นาย รัตนจรินทร์ จิตตนา สถานีวิทยุ FM 104 เชียงคํา เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

618 นางสาว นันท์ณภัสร์ โพธิ์กลิ่น สถานีวิทยุทุ่งสวรรค์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

619 นาย มยุราช บุตรธรรมา สถานีวิทยุคนเกษตร 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย

620 นาง บูรณ์ภาคย์ ภูมิโภคพัฒน์ สถานีวิทยุมิตรภาพกูยลาว FM 88.75

 MHz อ.ห้วยทับทัน

ไม่เห็นด้วย

621 นาย เสน่ห์ แสนคำ สถานีวิทยุทุ่้องถ่ินไทย FM 96.25 MHz

 อ. ราษีไศล

ไม่เห็นด้วย

622 นาย อุดร วิเศษชาติ สถานีวิทยุเพ่ือนเกษตร FM 91.25 

MHz อ.ห้วยทับทัน

ไม่เห็นด้วย

623 นาย เนตร ขันคํา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเฮง โปรโมชั่น ไม่เห็นด้วย

624 นาง บังอร  ชูติธวัช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

625 นาย พันธมิตร สุนี สถานีวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

626 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 24 เรดิโอ (สถานี

วิทยุคนรากหญ้า เชียงราย)

ไม่เห็นด้วย

627 นาย เอกชัย เทียมสีฟ้า สถานีวิทยุ ไม่เห็นด้วย

628 นาง รอฝีอ๊ะ  หมานหล๊ะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกเขา เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

629 นาย นคร พันประสิทธ์ิ พญาแลเรดิโอ fm 100.75 MHz ไม่เห็นด้วย

630 นาย สมศรี คําคูณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดิโอ โคราช 7 

รหัสสถานี 05520128

ไม่เห็นด้วย



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ภาคผนวก ก ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

631 นางสาว ไพรัตน์ ก้อนจินดา สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย

632 นางสาว นงค์เรียม สุขเหล็ก สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย

633 นาย สมควร ราษี สถานีวิทยุ SUNSHINE RADIO 

FM.100 MHz

ไม่เห็นด้วย

634 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

ไม่เห็นด้วย

635 นาย ไชยา จรทะผา สถานีวิทยุเมืองหมอแคนแก่นนคร ไม่เห็นด้วย

636 นาย บุญเรือง วงศ์ใหญ่ สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

637 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์เรดิโอ 

98.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

638 นาย จำลอง บ่วงจักร์ทา สมาคมคลื่นวิทยุ ผู้ดำเนินรายการ 

และกลุ่มผู้ฟังแฟนเพลง จังหวัด

สมุทรปราการ

ไม่เห็นด้วย

639 คุณ ศรัญญา วิบูลกิจ เห็นด้วย ควรรักษาค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในอัตราคงเดิม

640 คุณ พงศ์กร หาญจิต ห้างหุ้นส่วน จำกัด พี.เอส.จี มีเดีย

641 พงค์กร หาญจิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.จี มีเดีย

642 คุณ กนกวรรณ ชูขัณฑิตย์ เห็นด้วย เนื่องจากเป็นอัตราคงท่ี

643 คุณ พิมพ์พรรณ ปัญญาตาวงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เห็นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แต่ละประเภทมีการกำหนดค่าธรรมเนียม ตามแต่ละประเภท

ชัดเจน และเหมาะสมกับแต่ละประเภทกิจการแต่ละอย่าง ซึ่งแตกต่างกันตามระดับพ้ืนที่การส่งสัญญาณและแต่ละ

ประโยชน์ ของแต่ละประเภทนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น สาธารณะ/ชุมชน/ธุรกิจ

644 คุณ ขวัญสอน แพน้อย เห็นด้วย เพราะจ่ายมาแต่ไหนแต่ไร เป็นค่าธรรมเนียมท่ีมานาน ในอัตราที่คงเดิม

645 หรรษธร วรธนโชติ

646 คุณ ธนากร วิบูลกิจ สถานีวทท. Mass FM ห้างหุ้นส่วน

จํากัด ดับเบ้ิล กาย มีเดีย

647 คุณ ชลธร วิวัฒน์วิศาลสกุล เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้กันมาและเป็นอัตราที่คงเดิม

648 คุณ วารุณีย์ จารุลักขณา ห้างหุ้นส่วน จำกัด ประสิทธ์ิ คาร์ เซ็น

เตอร์

เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่คงเดิม

649 คุณ เบญญาภา มณีคุณ เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่คงเดิม

650 คุณ อรุณพร เจือละออ เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่คงเดิม

651 คุณ มนัสสา โชติรุ่งโรจน์ บริษัท จารุลักขณา เรดิโอ จํากัด 

(FM92.25 สะเดาจารุลักขณา เรดิโอ)

เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่คงเดิม

652 คุณ เพ็ญฤดี อาลีมามะ สถานี 93massfm เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราที่คงเดิมที่มีมานาน

เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราคงเดิม

เห็นด้วย ค่าธรรมเนียมคงเดิม



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
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653 คุณ พินิศจัย พรหมเทพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบ้ิล กาย มีเดีย เห็นด้วย เพราะมันเป็นอัตราคงท่ี

654 คุณ พรรษธร วรธนโชติ

655 คุณ พงศกร ใจโต สถานีวิทยุ 93 Mass FM

656 คุณ สมใจ นวลแก้ว

657 คุณ สาวิตรี นพสุวรรณ

658 โชคชัย รินชะ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เห็นด้วย

659 คุณ สุรีย์ เช้ือบุญมี ภาคประชาชน เห็นด้วย

660 คุณ ทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ ภาคประชาชน เห็นด้วย

661 คุณ รัตนภรณ์  ตันตระพิพัฒน์ สถานีวิทยุบ้านสันทรายให่ม Pink 

Radio

เห็นด้วย

662 คุณ สิริธิดา จันอู ประชาชนทั่วไป เห็นด้วย

663 คุณ นุศราภรณ์ รอดเที่ยง ประชาชน เห็นด้วย

664 คุณ เอกนุพงศ์ สมศักดิ์ ภาคประชาชน เห็นด้วย

665 คุณ วิชาญ  มีมา ภาคประชาชน เห็นด้วย

666 คุณ อรวรรณ สุวรรณจิตต์ ภาคประชาชน เห็นด้วย

667 คุณ วรรณา แก้วมณี เห็นด้วย

668 คุณ ทวิชา เครื่องกําแหง เห็นด้วย

669 คุณ รจนา จำปาแก้ว ภาคประชาชน เห็นด้วย

670 คุณ อภิชาติ ปิงเมือง ภาคประชาชน เห็นด้วย

671 คุณ จุรีย์พร สานตา ประชาชน เห็นด้วย

672 คุณ สุพพัตรา ทับยา ภาคประชาชน เห็นด้วย

673 คุณ เพ็ชรลดา เห็นแก้ว ภาคประชาชน เห็นด้วย

674 คุณ อรวรรณ  ปาลัว ประชาชน เห็นด้วย

675 คุณ เสน่ห์ บุญแก้ว สถานีวิทยุบ้านผือเรดิโอ 94.75 เห็นด้วย

676 คุณ  วุฒินันท ์ รัตน โชติ ภิญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. บ.ี เรดิโอ เห็นด้วย

677 คุณ เกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ สถานีวิทยุคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz เห็นด้วย

678 คุณ ปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีพัฒนาและส่งเสริมชุมชน

มิตรภาพเรดิโอ FM 100 MHz

เห็นด้วย

679 คุณ สามารถ ทองสว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดรักดอยเต่า เห็นด้วย

680 คุณ ภัคพล ทับทิมทอง วิทยุประชาคมระยอง เห็นด้วย

681 คุณ สุเทพ เม้าสง่า ห้างหุ้นส่วน จอมสุรางค์ เรดิโอ เห็นด้วย

682 คุณ สรรค์ สามกองาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างสรรค์ มีเดีย 

เฮาส์

เห็นด้วย

เห็นด้วย เพราะเป็นอัตราคงท่ี

เห็นด้วย เพราะอัตราคงเดิม
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683 คุณ สายฝน บุตราศรี ประชาชน เห็นด้วย

684 คุณ กัญภร นวลสี ตัวแทนประชาชน เห็นด้วย

685 คุณ กัมปนาท ภูมิลำนันท์ เห็นด้วย

686 คุณ พัณภัช  มง มาตร สถานีวิทยุ  อสมท  น่าน เห็นด้วย

687 คุณ ชนิดาภา ทาตะนี เห็นด้วย

688 คุณ วสุรมย์ สุริยะวงศ์ ประชาชน เห็นด้วย

689 คุณ กนกวรรณ ธนศรีสถิตย์ มส. เห็นด้วย

690 คุณ เอกสิทธิ์ สมินทรปัญญา ประชาชน เห็นด้วย

691 คุณ สราวุฒิ ปัญยาง กลุ่มคนศึกษาจังหวัดสุโขทัย เห็นด้วย

692 คุณ สมพงษ์  อินทร์ มา สือรักอุทัย เห็นด้วย

693 คุณ วาสนา ทรัพย์ธำรงค์ ประชาชน เห็นด้วย

694 คุณ ขจรศักดิ์ จิตหาญ สถานีวิทยุกระจายเสียง934 เห็นด้วย

695 คุณ กฤษฎา ลิมปพัทธ์ เห็นด้วย

696 คุณ ตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ เห็นด้วย

697 คุณ สมนึก เดวีเลาะ วิทยุศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เห็นด้วย

698 คุณ ไพบูลณ์ ย้อยหยด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เห็นด้วย

699 คุณ เสกสิทธิ์ คําบาง เห็นด้วย

700 คุณ ณัฏฐินี แสนคํา เห็นด้วย

701 คุณ วีรชาติ บริษัท สันติภาพมีเดีย จํากัด ทีวีอีสาน

บ้านเฮา

เห็นด้วย

702 คุณ สุรเดช ร่มศรี วิทยุศึกษาและวัฒนธรรม FM91MHZ. 

(วิทยุเทคโนโลยีร้อยเอ็ด)

เห็นด้วย
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1 มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน • กสทช.ควรปรับปรุงร่างประกาศเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย คำพิพากษาของศาลและข้อเท็จจริง 

• กสทช.ควรรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เป็นข้ันเป็นตอน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับกฎหมาย 

และไม่มีผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อวิทยุภาคประชาชน ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้

• การอ้างว่า วิทยุรายเดิมจะหมดสิทธ์ิในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ กสทช.จึงต้องเร่งรัดออกร่างประกาศ นั้น เป็น

เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เนื่องจาก กสทช.มีอำนาจหน้าที่สามารถยึดระยะเวลาของสิทธิออกอากาศออกไปได้ หากมีเหตุผล

อันสมควร เช่น กสทช. ยังไม่สามารถจัดรับฟังความเห็นกลุ่มย่อยตามรายประเภทกิจการ

ได้อย่างทั่วถึงในช่วงนี้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด

ร่างประกาศฉบับนี้ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ สํานักงาน 

กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนด

นโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

2 นาย ธวัช ไชยวงค์ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน

เชียงใหม่

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... 

เน่ืองจากมีการประกอบวิชาชีพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในสถานะนิติบุคคล  หากกสทช.ดําเนินการยกเลิกใบอนุญาต

ทดลอง  ถึงวันที่ 3 เมษา 2565  ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง  ทั้งยังเป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงของ

โรคโควิด 19 เศรษฐกิจตกต่ำ   เมื่อยกเลิกเหมือนกับฆ่าชีวิตผู้ประกอบการทั้งประเทศ   และกสทช.ยังซ้ำเติมด้วย

การจะให้ออกอากาศด้วยกำลังส่งต่ำแค่ 50 วัตต์ ทั้งท่ีการทดลองตลอดเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมาทดลองท่ี 500 วัตต์ ไม่

สอดคล้องกับการประกอบกิจการที่ผ่านมา  รวมทั้งจะทำการเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตให้วิทยุประเภทธุรกิจ ต้องใช้วิธี

ประมูลอีก ยิ่งซ้ำเติมผู้ประกอบการทดลองเดิมทั้งประเทศ เวลานี้ กสทช.ควรให้หาแนวทางให้ความข่วยเหลือ ไม่ใช่

ซ้ำเติมในช่วงวิกฤต  แม้จะมีกฎหมายเดิมจะให้คืนคลื่น หรือมีพรบ.กำหนดให้ประมูล ก็ตาม  กสทช.ควรหามาตรการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เนื่องจากสถานการณ์แบบนี้ก็มีการงดเว้นการบังคับใช้กฎหมายในประเทศหลายฉบับ เพ่ือ

ช่วยเหลือประชาชน

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการ

กำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

3 คุณ นัสชัย มูลสาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยกกระบัตรเรดิโอ หากให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผน หรือการบังคับใช้ประกาศออกไปอีก 5 ปีได้หรือไม่ มีตัวอย่างกรณี

การให้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ซึ่งมีการประมูลแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ขอให้นึกถึงผู้ประกอบกิจการ

มากกว่านี้

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการ

กำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

4 คุณ จิระนันท์ จันทวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 24เรดิโอ ขอให้ชะลอการออกคำสั่งไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่ปกติ ประชาชนมีความลำบาก สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการ

กำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ประเด็นอื่น ๆ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

5 คุณ วิไลพร ภู่จิรเกษม บริษัท แมจิค เรดิโอ จํากัด ตอนนี้ผู้ประกอบการแต่ละคน  เจอวิกฤติ ทั้งเศรษฐกิจ  และมาเจอการระบาดของโควิท 19  และมาเจอเรื่องท่ี 

กสทช.  จะมาออกกฎกำหนดให้เราถือปฏิบัติเหมือนบีบพวกเรา  ผู้ประกอบการในทุกวันนี้ใช่จะมีกำไร  ติดลบ

ต่างหาก  มีแต่ค่าใช้จ่าย ท่านผู้บริหารทุกท่าน ลองพิจารณาดูก่อนดีกว่าไหม  ในสถานการณ์เช่นน้ี ทุกคนก็เจออะไร

กันเยอะมาก  และมาเรื่องน้ีอีก หากถามว่าที่ผ่านมา ผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีหรือไม่ นอกจากนั้น ยัง

ช่วยประชาสัมพันธ์งานภาครัฐเสมอ  และวันนี้ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านก็ขาดสิทธืในการเข้าถึงการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จํานวน 6 ฉบับ  ซึ่งมันไม่เป็นธรรม

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการ

กำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

7 คุณ นคร มงคลสวัสดิ์ สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาดูแลทรัพยากร

ธรรมชาตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร

ปัญหา ตอนนี้คือไม่มีกำลังทรัพย์ ไปประมูลนี้ผมคงไม่ได้ไปถึงจุดท่ีประมูลนะครับเพราะว่าคงไม่มีปัญญาไปสู้กับนัก

ธุรกิจใหญ่ๆท่ีเขาเตรียมประมูลนะครับดังนั้นท่ีจะเสนอก็คือจะขอให้คงสภาพที่ 500 วัตต์ไว้เน่ียนะครับก็คืออีกสัก 5 

ปีต่อ 5 ปีไม่ได้ก็ขอ 2 ปีก็คือสิ้นสุดปี 67 พร้อมกัน 

ผู้ประกอบกิจการ อย่างพวกเราเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่ารื้อถอน ค่าดำเนินการยุติห้างฯ ค่าใช้จ่ายอื่นอีก

ค่อนข้างหลายหลายบาท และอยู่ในช่วงสภาวะนี้ วิทยุก็ขาลงแล้วและศรษฐกิจก็ขาลงท้ังประเทศ อยากจะขอ

ความเห็นใจทางกสทช.ให้ช่วยนะครับให้ช่วยประคองสถานการณ์อยู่ไปอีกสักระยะหน่ึงก่อนนะครับเพราะว่า

ผู้ประกอบการน้ันเตรียมการไม่ทันจริงๆ

ตอนที่เริ่มต้นกิจการมาอย่างมีความหวัง คือทางกสทช.ก็เมตตาเรา ให้เราอยู่มาจนถึงจะ 20 ปี ผมได้เปิดวิทยุมา

ตั้งแต่ปี 2548 นะครับปีนี้ 2564 ประมาณ 17 ถึง 18 ปีแล้ว ดังน้ันอยากจะขอคงสภาพนี้ไว้อีกสักระยะหนึ่ง 

เพ่ือที่จะมีทุนในการรื้อถอน เพราะว่าเราคงไม่มีปัญญาที่จะเดินหน้าร่วมไปกับการประมูลแน่นอนนะครับเพราะว่าเรา

เป็นวิทยุภาคประชาชนยังไงก็ขอความเห็นใจจากคณะกรรมการด้วยนะครับขอบคุณครับ

สํานักงาน กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการ

กำหนดนโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

8 นาง นวลจันทร์ ศรีสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด 75 โปรโมชั่น มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

9 คุณ คนึง เปรมสมบัติ ไฟว์สตาร์เว็ป เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

ร่างประกาศฉบับนี้ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ สํานักงาน 

กสทช. จะนําความเห็นไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการกําหนด

นโยบายและออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป

6 สํานักงาน กสทช. ได้กล่าวอ้างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุและ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พร้อมแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2555) 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ข้อ 8.2.3.1 กรณีกิจการกระจาย

เสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี (วันที่ 3 เมษายน 2560) และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

76/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ข้อ 7 ขยายเวลาออกไป 5 ปี (วันที่ 3 เมษายน 2565) เมษายน 2565 จริงๆ 

แล้ว ก็คือการให้นำคลื่นความถ่ีวิทยุมาจัดสรรใหม่ แต่คำว่าจัดสรร คืออะไร ตารางที่ 5 มาจากไหน (313 สถานี) เอา

ความถ่ีหลักเดิมไปใช้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่และกำลังส่ง แต่อีกพวกนึงกลับถูกบีบให้ลดกำลังส่งลงเหลือ 50 

วัตต์ และต้องเข้ามาสู่การประมูล อย่างน้ีคือนิยามของการจัดสรรท่ีเป็นธรรมได้อย่างไร  

1.สถานีหลักเดิมที่เคยใช้คำว่าเป็น "กลุ่มสาธารณะเพ่ือความมั่นคง" ควรถูกยกเลิกการใช้คำนี้และจัดเข้ามาอยู่ใน 

"กลุ่มธุรกิจ" ตามนิยามท่ี กสทช.ประกาศออกมาเช่นเดียวกับสถานีวิทยุ อสมท. และสถานีทดลองฯ กลุ่มธุรกิจ 

หรือไม่ เพราะภารกิจและผังรายการไม่ได้แตกต่างกันเลย 

2.คำว่า "เพ่ือความมั่นคง" ไม่มีนิยามใดๆ ในประกาศของ กสทช. เลยสักฉบับเดียวว่าเป็นสถานีวิทยุสาธารณะที่

อนุญาตให้มีการโฆษณาหรือปล่อยเป็นสัมปทานให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาเหมาไปทำธุรกิจได้

3.กสทช.ควรจัดกลุ่มของ 313 สถานีหลักเดิมเหล่านี้ให้ตรงกับนิยามของแต่ละกลุ่มท่ี กสทช. ได้ประกาศไว้ให้ตรง

นิยามมากที่สุด มิฉะนั้นอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองประกาศไว้ (ผิด ม.157) 

4.เมื่อจัดกลุ่มสถานีได้ตรงตามท่ี กสทช. ได้ประกาศไว้แล้ว การจัดสรรความถ่ีก็จะตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียมเพราะพฤติกรรมที่ กสทช. กําลังดําเนินการและทํา

บริษัท นิวเวฟ สเตชั่น จํากัดนวปฎล  เงนิไกรนาย



สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช.

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับการใหบริการกระจายเสียง พ.ศ. ....

ระหวางวันที่ ๑ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔
ลําดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ประเด็นอื่น ๆ ผลการพจิารณา/แนวทางการดําเนินการ

10 คุณ ประจักษ์ ติยะวงค์ สถานีวิทยุ ฅนแม่ฮ่องสอน FM 89.50 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

11 นาง กาญจนา คงยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นฮิต ท็อปไทย สถานี

วิทยุ กรีนเวฟเรดิโอ FM 101.25 MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

12 นาย ประยูร ยลอุดม สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงคไ์ทยแลนด์ เรดิ

โอ FM 92.25 MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

13 คุณ อพัชชา ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

14 นางสาว มาลินี อภิรักษ์ธามภากุล สถานีวิทยุดิจิตอลทู106.75 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

15 นาย อภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุธุรกิจบุ่งเรดิโอ 90.75 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

16 นาง อําภา โพธิ ภาคประชาชน มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

17 นาย เจริญ ปงลังกา สถานีพีพีเอส เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

18 นาย ประกฤต ภู่พิสิฐ สถานีพีพีเอส เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

19 นาย อนิรุทธ์ ทุลไธสง สถานีวิทยุกระจายเสียงลิ้งค์ไทยแลนด์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

20 นาย ภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย สันติสุขเรดิโอ FM93.0MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

21 นาย กร กือใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนยาวิชัย อิเลคทริค มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

22 คุณ ชวลิต ศิริทรัพย์ สถานีวิทยุ พี.ดี บรอดแคสติ้ง เชียงใหม่ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

23 นาย นิพันธ์ ทิพย์แก้ว สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

24 นาย รัตน์ติกรณ์ เวชสุคำ สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

25 นาย สตญา สินธุสัย สถานีวิทยุพีพีเอส เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

26 คุณ ไพโรจน์ เงอเลอะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนศิลป์ มีเดีย กรุ๊ป มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

27 คุณ เท่ียง โพธ์ิชืน ปราสาทเรดิโอ 98.25 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

28 นาย อรุณชัย พุมเสน นักจัดรายการวิทยุ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

29 นางสาว เอ้ือมเดือน สมานมิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียงจะนะ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

30 นางสาว สุขนิตย์ วิทยาภิรักษ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิงค์ไทยแลนด์ เรดิ

โอ FM 92.25 MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

31 นาย พลเดช คงยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่่นฮิตท๊อปไทย จำกัด 

สถานีวิทยุกรีนเวฟ fm 101.25 MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

32 คุณ ไวพจน์ อ่อยปุย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

33 นาง สุชาดา แสงวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

34 นาย สมปอง ทองดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

35 นาง นวลจันทร์ มูลมณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทามเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

36 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัทแสนสุขวิชั่น จํากัด มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

37 คุณ ลัดดา พลบุตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสามแท่ง เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน
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38 คุณ ณัฐพิสิฐ เจริญภีรวิสิฐ ฟาร์เมอร์ เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

39 นาง พองพยอม จิตรคง สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมอีสาน มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

40 นาย วิชัย เฉลิมรำพึงวงษ์ สถานีวิทยุเอฟเอ้มบ้านหัวนา 90.25 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

41 คุณ ประกาศิต พวงนาค ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรหมศิลป์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

42 นางสาว สุชญา โคตรชมภู สถานีวิทยุบ้านผือ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

43 นาย ชัยสิทธ์ิ ไชยมา สถานีวิทยุแมสเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

44 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เพ็งอ่ิม สถานีวิทยุซันนี่เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

45 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุโมเดิร์นเวฟ สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

46 นาย วิวัฒน์ หนูมาก สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วย

พูด

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

47 นางสาว นิพิชฌพ์พร เป็นสบาย โครงการรักษ์ไทย มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

48 นาง อภิสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

49 นาง จิติยา ปรางนวน สถานีวิทยุขุขันธ์ เรดิโอ 96.25 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

50 นาย อำนวย กุคำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

51 นาย กิตติพงษ์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

52 นาย ทรงศกัดิ์ บุญตา สถานีวิทยุขุขันเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

53 นาย สุชาติ ระกํา วิทยุคนเกษตร มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

54 คุณ สมใจ ซําฮกตัน สถานีวิทยุคนรัก ปทุมและสถานีวิทยุรวม

พลคนข่าวชาวอยุธยา

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

55 นางสาว ศิริลักษณ์ วณิชวรพงศ์ บริษัท บ้านสุขภาพดีเรดิโอ จำกัด 90.75 

MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

56 นาย ดวงจันทร์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่นเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

57 นาย สามารถ ศรีชมภู สถานีวิทยุอําเภอโคกสําโรง มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

58 นาง ทองจันทร์ สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

59 นาง อินทร์ปอน สาระคำ กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

60 นาย สมร สีงาม กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

61 คุณ อุไร อินทร์เดน บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

62 คุณ รำไพ นุกาดรัมย์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

63 นาย ณรงค ์วันยงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ เอ็นจอย มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

64 นางสาว ก่ิงดาว บํารุงชาติ ห้้างหุ้นส่วนจำกัด นครกาหลงธุรกิจโฆษณา มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

65 นาง กรณิศ ไพกุมกัณฑ์ สถานีวิทยุลานนาเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน
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66 นางสาว วิชัชุฎา วิชาเถิน สถานีวิทยุประชาชนแม่ตืนศรีวิชัย สถานี

วิทยุคนรักษ์ดอย

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

67 คุณ วริทธ์ิ ธนรุจิวิวรรธน์ ผู้ฟังรายการ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

68 นาย วิทยา ใจสอาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์บุรี มีเดีย มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

69 คุณ เอนก แก้วมาลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งกาโตเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

70 นาย อุดม เสิดผาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนคำพอุง มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

71 นางสาว อณัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ีเอ.เทเลคอม แอนด์ 

บรอดคาสท์

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

72 นาย พัฒนา พัฒนต่อตระกูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออเรนจ์ เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

73 นาย ประทีป ทัศนียาภรณ์ สถานีวิทยุก้าวหน้าเรดิโอ 96.25 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

74 นาย ประไพ ไกรษี สถาน ีวิทยุรวมใจไทยน้ําเกลียง 103.25 

MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

75 นาย จิตต์ดนัย จันทร์แก้ว ดีเจ สถานีคนเมืองล้านนา มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

76 คุณ อธิชา ปันโน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิชาเรดิโอ แอนด์ ทรา

เวล

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

77 นาง ธัญาลัย ชูเลิศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งเศรษฐี แอ๊ดเวอไทซิ่ง มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

78 นาย มานิต จันทธรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสานมวลชน มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

79 นาง พัชรินทร์ แก้วมาลา 17 หมู่ 4 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

57340

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

80 นาย อุทิศ บุตรธรรมศา สถานีวิทยุคนเกษตรกร มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

81 นาย ณัฐพล ทับทอง คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์ สารพันข่าวสาร 

บริการชุมชน FM 95.25 MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

82 นาย เทพมาตรี พวงจําปา สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยกันทรารมย์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

83 นาย วิชิต กันสาย สถานีวิทยุคนหญ้าปล้อง มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

84 คุณ รัตนา จีอาทิตย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

85 นาย สุวิทย์ ทองบ่อ สถานนีวิทยุคนก้าวหน้า มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

86 นาง วรินทร วัฒนพงศศิริกุล กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

87 นาย สวรรค์ปวีร์ วงศ์หลวง สถานีวิทยุรวมใจไทยพยุห์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

88 นาง วยุรี แหลมหลัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โจ้เรดิโอมีเดียกรุ๊ป มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

89 นาย ไหม ยืนยง สถานีวิทยุบ้านโนนลาน มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

90 นาง พัทธนันท์ ศิลาชัย สถานีวิทยุวิอาร์สปอตเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

91 นาย พิเชฏฐ์ อุทธัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่แตงมีเดียแอนด์

เน็ตเวิร์ค

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

92 นางสาว รัตนาภรณ์ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตรกร 106.75 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน
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93 นาย ประสาน ผิวขาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเพียงเรดิโอ 59 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

94 นาง รวิรรณ์ ศิริเลิศวิมล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชาย เรดิโอ สเตชั่น มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

95 นาย สรวง รติกรธนประยูร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รติกรเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

96 นางสาว หทัยทิพย์ งามอยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไรไซต์เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

97 นางสาว รัตติกาล แก้วบุญมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์เอมีเดียเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

98 นาย วิชญะ พวงทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม

และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สานสัมพันธ์ เรดิโอ

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

99 นาย ดิณห์ วัฒนพิทักษ์กุล สถานีวิทยุลูกทุ่งไทบำเหน็จ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

100 นาย วรุต พูลภูงา ร้านกิ๊ฟโมบาย มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

101 นางสาว ณัฐหทัย พูลภูงา ร้านกิ๊ฟโมบายท่าตูม มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

102 นางสาว สุริีรัตน์ จันทร์แดง ร้านกิ๊ฟโมบาย มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

103 นางสาว ทองแดง เสาร์ทอง ผู้ฟัง มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

104 นาย เจริญ ไพรศรี นักจัดรายการ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

105 นาย คำปอน แย้มสรวล นักจัดรายการ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

106 นาง ชญาณนันท์ จันทร์เพชร นักจัดรายการ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

107 นาง นงรักษณ์ บุญศรี 60 หมู่ 2 ตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี 

จังหวัดร้อยเอ็ด

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

108 นาง รักชาติ แย้มสรวล นักจัดรายการ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

109 นาย ประมวล บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

110 นาย ประสิทธิ์ ธานีรัตน์ สถานีวิทยุเอ็นเคเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

111 คุณ ศุภกร สินธนานิธิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมาทาวเวอร์ 

จํากัด

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

112 นาย สมอาจ แย้มจะบก สถานีวิทยุเสียงชนเสรี 106.00 อ.คง จ.

นครราชสีมา

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

113 นาง ปานิธสา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมชุมชน มิตร

ภาพเรดิโอ

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

114 นาย เกียติศักดิ์ พหลภิตโย คนเมืองเก่า FM87.75 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

115 นาย นิโรธ โชค บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แมส จำกัด มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

116 คุณ อำพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ FM 100.75 Mhz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

117 นางสาว กนพร กุดไธสง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกพร มีเดีย มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

118 นาย ถนอม บุญเพ็ชร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านน้อยมีเดีย มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

119 คุณ วันดี จำนงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารียะธุรกิจบันเทิง มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน
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120 นาย ยอดชาย อิทบุษย์ สถานีวิทยุThe FM 104.25 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

121 นาย ประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสเรดิโอ 106.25 

Mhz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

122 คุณ อําไพ อุทัยมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำไพเรดิโอ fm 90.75 

MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

123 นาย ชัพกฤษ ณ เชียงใหม่ สถานีวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

124 นาง เฉลี่ยว สายจันทร์ สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือ

ความมั่นคง สาขา อำเภอ ด่านขุนทด

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

125 นาย กรวิชญ์ มีเดช FM 90.0 เพชรบูรณ์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

126 นาย เผย กั้วมาลา วิทยุมวลชนคนโนนดินแดง มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

127 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จำกัด มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

128 นาย กิตติพนธ์ิ ท้าวคำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ มีเดีย กรุ๊ป มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

129 นาย ชม เทพสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนบ้านเฮาเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

130 นาง หนึ่งฤทัย บุญเพ็ชร์ สถานีวิทยุคนเมืองงาม มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

131 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค์ สถานีวิทยุวาไรตี้เอฟเอ็ม 103.5 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

132 นาย กันต์พลน์ ชาวนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาชื่นเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

133 นางสาว พรพิมล วิรุฬรัตน์ สถานีวิทยุ รินคํา เรดิโอ 99.25 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

134 นาย นิรันดร์ กิติราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนพอเพียง เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

135 นาย คำฝั่น วรรณสินธ์ สถานีวิทยุชุมชนคนรักเมืองอาจ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

136 นาย ชมภู่ คำลอย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายเรดิโอแอนด์มา

เก็ตติ้ง

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

137 นาย ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ บริษัท คารืมอนาทกข์อินเตอร์เทรด จำกัด มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

138 นาย อุดม กันต้ะ ราชพฤกษ์เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

139 นาย เกียรติศักดิ์ ใจตรง กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

140 นาย บุญมา สุตะคาน กลุ่มประกอบการวิทยุภูมิภาค มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

141 นาย พิสิษฐ์ เวียงสมศรี สถานีวิทยุศรีธานีแฮปป้ีเรดิโอ 91.75 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

142 นางสาว สิริลักษณ์ บุญประสาร ร้านสบายดีชอปอุบล มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

143 นาย สุชาติ พรหมธีรเดช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทรน้อย เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

144 นางสาว ยุพิน ยอดรักษ์ ร้านยื่งยง 2021 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

145 นาย บุญยืน สวนพูล สถานีวิทยุบีวายเรดิโอ FM106.50 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

146 นาง เลิศลักษณ์ ใบคำ อบต. ขนุน มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

147 นาย ชัยณรงค ์องอาจ ร้านกินลมชมทุ่ง มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

148 นาย พินิจ ภูขาว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝางชนูเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน
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149 นาง อารี รอดเกิด เดิมโรย สถานีวิทยุคลื่นศรีวิชัย สถานีวิทยุแฮปป้ี

เวฟมีเดีย FM 93.00 MHz สุราษฏ์ธานี

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

150 นาย ณัฐพงษ์ ลินลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิชิต 2008 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

151 นาย พีรธัช คณะรัฐ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชน มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

152 นาย ปรีชา พลเขตกิจ สถานีวิทยุลัคก้ี เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

153 นาย ชํานาญ พูลฉนวน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

154 นาย ชัชวาลย์ เอียกานา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปโลพุทไธสง มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

155 นาย ทัศนะ เจือจาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

156 นาย โกมล จิรัฐติกาลนนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทรน้อยเรดิโอ เอ้นเตอร์

เทนเม้นท์

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

157 คุณ สรดิษฎ์ ศรีกลิ่นดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันช่าง มีเดีย มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

158 นาย ภราดร จารุพันธ์ มูลนิธิโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

159 นาย ปัณณพัฒน์ บวรเมธา

ธนพงศ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณณพัฒน์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

160 นาง ประนอม วรรณสินธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนรักเมืองอาจ สถานี

วิทยุ คนรักเมืองอาจ 106.25 MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

161 นาย บุญปลื้ม หาญณรงค์ สถานีวิทยุทุ่งเลี่ยมเรดิโอ FM 89.25 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

162 นาง รุ้งทอง กอกวังใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านอัพเดท มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

163 นางสาว ฐาณิศร์ ถิระสาโรช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางมีเดีย คลื่น 

102.75 MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

164 คุณ อนนท์ บัวบาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีเรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

165 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรศิลปปักธงชัย ห้าง

หุ้นส่วนจำกัด ปักธงชัย 888

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

166 นาง อรพันธ์ คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานหมอลำหนุ่ง

อีสานธุรกิจบรรเทิง

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

167 นาย บุญเรือง คุณเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานหมอลำหนุ่ง

อีสานธุรกิจบรรเทิง

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

168 คุณ ชาญวิทย์ สนธิเจริญ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

169 คุณ วายุภัค คำจันทร์ สถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู่ 96.50 มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

170 นาง สุรรัตน์ บุญประสาร สถานีวิทยุสมูทคิต มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

171 นาย เอกธนัช สันทราย สถานีวิทยุออลสไตล์สเตช่ัน 103.0 MHz 

รหัสสถานี 12520261

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน
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172 นาย สุรสิทธิ 

สวิญญาณกทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชน มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

173 คุณ ณัฐวดี ทวีทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุราษฎร์สินทรัพย์ธุรกิจ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

174 คุณ อุไร อิกษรวรรณ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

175 นาง อ่อนอรุณ สุรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบ้ิลกาย มีเดีย มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

176 คุณ อุทัย สุรัตน์ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

177 นาย ชาตรี ภาคสําโรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะแกราชสัมพันธ์มีเดีย มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

178 นางสาว นันริฌาญ์ ภักดี ห้างหุุ้้นส่วนจำกัด เกษตรสินสีมา มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

179 นางสาว พัณญ์มิตา พุ่มธนานพ

รักษ์

ห้างหุ้นส่่วนจำกัด สวีทเวฟ เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

180 นาย รัตนจรินทร์ จิตตนา สถานีวิทยุ FM 104 เชียงคํา เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

181 นางสาว นันท์ณภัสร์ โพธิ์กลิ่น สถานีวิทยุทุ่งสวรรค์ เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

182 นาย มยุราช บุตรธรรมา สถานีวิทยุคนเกษตร 98.25 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

183 นาง บูรณ์ภาคย์ ภูมิโภคพัฒน์ สถานีวิทยุมิตรภาพกูยลาว FM 88.75 

MHz อ.ห้วยทับทัน

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

184 นาย เสน่ห์ แสนคำ สถานีวิทยุทุ่้องถิ่นไทย FM 96.25 MHz อ. 

ราษีไศล

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

185 นาย อุดร วิเศษชาติ สถานีวิทยุเพ่ือนเกษตร FM 91.25 MHz 

อ.ห้วยทับทัน

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

186 นาย นิรันดร์ ถาวรรุ่งกิจ สถานีวิทยุกู้ภัยเชียงดาว (หจก.กู้ภัยเชียง

ดาว)

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

187 นาย เนตร ขันคํา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเฮง โปรโมชั่น มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

188 นาง บังอร  ชูติธวัช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

189 นาย พันธมิตร สุนี สถานีวิทยุธุรกิจ มีความเห็นต่อร่างประกาศอื่นๆมาพร้อมกัน

190 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 24 เรดิโอ (สถานีวิทยุคน

รากหญ้า เชียงราย)

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

191 นาย เอกชัย เทียมสีฟ้า สถานีวิทยุ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

192 นาง รอฝีอ๊ะ  หมานหล๊ะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกเขา เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

193 นาย นคร พันประสิทธ์ิ พญาแลเรดิโอ fm 100.75 MHz มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

194 นาย สมศรี คําคูณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดิโอ โคราช 7 รหัส

สถานี 05520128

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

195 นางสาว ไพรัตน์ ก้อนจินดา สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน
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196 นางสาว นงคเ์รียม สุขเหล็ก สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

197 นาย สมควร ราษี สถานีวิทยุ SUNSHINE RADIO FM.100 

MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

198 นาย มงคล ยองเพชร สถานีวิทยุเสียงประชาชนลําพูน fm 

105.50 Mhz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

199 นางสาว สุปิยา เชียงมา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

200 คุณ อันธิกา สหปรีชา สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

201 นาย บุญเรือง วงศ์ใหญ่ สถานีวิทยุ fm 104 เชียงคํา เรดิโอ มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน

202 คุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัช

รินทร์เรดิโอ 98.25 MHz

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์เรดิโอ 98.25 

MHz

มีความเห็นต่อร่างประกาศอ่ืนๆมาพร้อมกัน
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